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ÚVODNÍ SLOVO

předsedy představenstva
a generálního ředitele

Milí přátelé,
když jsem začal přemýšlet o znění úvodních řádků letošní výroční zprávy Dopravního
podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, otevřel jsem si stránky zprávy předchozí,
abych si připomněl, na které úkoly jsme tehdy kladli důraz. To ohlédnutí cítím velmi
osobně, protože v roce 2014 jsem měl poprvé možnost řídit Dopravní podnik po celý
kalendářní rok.
Vstupovali jsme do něj s úmyslem upravit smluvní podmínky s podnikem Škoda
Transportation, a.s. dodavatelem nových tramvajových souprav Škoda 15T ForCity Alfa,
ve prospěch Dopravního podniku. Dále jsme měli na mysli dokončení nového úseku V.A
prodloužené trasy metra z Dejvic do Motola, a konečně, chtěli jsme stabilizovat firmu
ekonomicky, finančně, i lidsky.
S tím souvisela také snaha zlepšit obraz Dopravního podniku v médiích. Bolí mě, že je
pohled na nás často postaven na stereotypech myšlení těch, kdo se dopravou profesně
nezabývají a na mnohdy nekorektních historických nánosech, podle nichž je módní si
na pražskou dopravu stěžovat.
Pokud jde o první úkol, v květnu roku 2014 jsme s dodavatelem tramvají 15T skutečně
podepsali dodatky ke smlouvě, kde hlavním atributem bylo rozložení splátek za
dodané vozy ze čtyř na osm let. Kromě toho se podařilo dohodnout řadu technických
úprav, jako je klimatizace vozů, bezdrátové připojení k internetu, zlepšení podmínek
při údržbě tramvají a podobně.
Druhým úkolem bylo budování zmíněné a pečlivě sledované trasy metra V.A. Podařilo
se nám vytvořit funkční model spolupráce mezi Dopravním podnikem jako investorem
a mezi zhotoviteli jednotlivých částí metra. Společně se během roku dařilo plnit
dohodnutý harmonogram prací, takže v jeho závěru úspěšně proběhly přejímky
vybudovaných úseků a technologických zařízení, jako předpoklad plánovaného
zahájení provozu prodloužené trasy metra v dubnu roku 2015.
Veřejně málo akcentovaná je skutečnost, že stavba prodlouženého „áčka“ se proti
předpokladům nezdražila, nýbrž byla více než o 2 miliardy levnější.
Metro patří mezi tzv. liniové stavby, které z řady důvodů, například vlivem nepřed
vídatelnosti geologických podmínek, účastí mnoha druhů použitých technologií
nebo dlouhým časem realizace a komplikovaného legislativního prostředí, patří ve
stavebnictví k nejnáročnějším.
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Pokud jde o třetí úkol, tedy o stabilizaci firmy, v jeho ekonomické části nechejme
hovořit čísla. Podařilo se nám změnit trend, kdy finanční ztráta podniku ve výši
372 milionů na konci roku 2013, se změnila v zisk 316 milionů v závěru roku loňského.
Situaci ilustrují také úvahy, které provázely rok 2013, o nutnosti otevřít jednání
s odbory o snížení mezd. Nakonec to nebylo nutné a vedení dodrželo domluvy o úrovni
mezd a benefitů pro zaměstnance Dopravního podniku, což jistě přispělo k udržení
sociálního smíru a k dobré atmosféře ve společnosti v loňském roce.
K tématu stabilizace podniku patří ještě úvahy z minulosti, ve kterých se hodně
hovořilo o odtržení různých částí podniku a o jejich osamostatnění formou privatizace.
Považuji za úspěch, že Dopravní podnik se udržel jako celek v konsolidované podobě.
Věřím v jeho budoucnost a ve funkčnost stávajícího uspořádání.

Ing. Jaroslav Ďuriš
předseda představenstva
generální ředitel
Dopravního podniku hl. m. Prahy,
akciové společnosti
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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: 		
19. 3. 1991
Datum vzniku: 		
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

k 31. 12. 2014

Dozorčí rada

úsek dopravní

úsek technický

jednotka
Provoz Metro

jednotka
Správa vozidel Metro

jednotka
Provoz Tramvaje

jednotka
Správa vozidel Tramvaje

jednotka
Provoz Autobusy

jednotka
Správa Vozidel a Autobusů

jednotka
Historická vozidla

jednotka
Dopravní cesta Metro

úsek ekonomický

jednotka
Informační technologie

jednotka
Dopravní cesta Tramvaje
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valnÁ hrOmaDa

PŘeDsTavensTvO sPOlečnOsTI
Výbor pro audit

generÁlnÍ ŘeDITel

úsek personální
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úsek bezpečnostní

úsek Vedení společnosti
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Personální obsazení

orgánů a vedení společnosti v roce 2014

Představenstvo

Představenstvo společnosti se na svém prvním zasedání v roce 2014 sešlo v tomto
složení: Předseda představenstva Ing. Jaroslav Ďuriš, místopředsedkyně předsta
venstva Bc. Magdalena Češková, členové představenstva Ing. Petr Blažek, Ing. Ladi
slav Urbánek a Ing. Petr Vychodil.
Dne 20. 8. 2014 dozorčí rada společnosti svým usnesením č. 10/2014/2.1 odvolala
z funkce člena představenstva Ing. Petra Blažka a zvolila ke dni 21. 8. 2014 do této
funkce PhDr. Jiřího Špičku.

Dozorčí rada

Dozorčí rada společnosti se na svém prvním zasedání v roce 2014 sešla v tomto složení:
Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Pařízek, místopředseda dozorčí rady Ing. Marek
Doležal, místopředseda dozorčí rady Bc. Oldřich Schneider, členové dozorčí rady
Ing. Jan Vašíček, Ing. Michal Štěpán, Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Josef
Buriánek, František Kadlec, Václav Pospíšil, Jan Kolář, DiS., JUDr. Jan Blecha,
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., Ing. Karel Březina, Andrea Vlásenková.
Dne 11. 1. 2014 zaniklo členství v dozorčí radě panu Jiřímu Obitkovi uplynutím čtyřletého
funkčního období. Dne 15. 1. 2014 zvolila dozorčí rada usnesením číslo 1/2014/1.4
Bc. Oldřicha Schneidera do funkce místopředsedy dozorčí rady.
Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady dne 28. 1. 2014 usnesením
č. 129 zvolila do funkce člena dozorčí rady Ing. Václava Novotného, který z funkce
člena dozorčí rady dne 31. 1. 2014 odstoupil a dozorčí rada na jeho návrh schválila
usnesením č. 2/2014/1.5 zánik jeho funkce právě ke dni 31. 1. 2014.
Dne 29. 4. 2014 Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady usnesením
č. 888 zvolila členem dozorčí rady Ing. Pavla Válečka. 26. 9. 2014 zanikla funkce člena
dozorčí rady JUDr. Jana Blechy, a to v důsledku jeho odstoupení z této funkce.
K dalším personálním změnám v dozorčí radě došlo unesením Rady hlavního města
Prahy v působnosti valné hromady č. 3153 ze dne 9. 12. 2014, kterým byl k tomuto dni
odvolán z funkce člena dozorčí rady Ing. Karel Březina, Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý,
Dr., MSc., Ing. Marek Doležal, Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., Ing. Jiří Pařízek,
Ing. Michal Štěpán, Ing. Pavel Váleček, Ing. Jana Vašíček a Andrea Vlásenková.
Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady tímto usnesením dále ke dni
10. 12. 2014 zvolila do funkce člena dozorčí rady JUDr. Petra Novotného, Ing. Jarmilu
Bendovou, Jaroslava Štěpánka, Martina Slabého, Mgr. Petru Kolínskou, Ing. Petra
Hlubučka, Ing. Vojtěcha Kocourka, Ph.D., a Petra Dolínka.
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Dne 17. 12. 2014 zvolila dozorčí rada usnesením číslo 14/2014/1.1 Petra Dolínka do
funkce předsedy dozorčí rady a usnesením číslo 14/2014/1.2 Ing. Jarmilu Bendovou
do funkce místopředsedkyně dozorčí rady.
Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady dne 28. 1. 2014 usnesením
č. 129 zvolila do funkce člena dozorčí rady Ing. Marka Doležala a Petra Šimůnka.
		

Výbor pro audit

Výbor pro audit společnosti vstoupil do roku 2014 ve složení předseda výboru pro au
dit Ing. Miroslav Zámečník, místopředsedkyně výboru pro audit Ing. Zdena Javor
nická a člen výbor pro audit Ing. Pavel Černý. K 18. 1. 2014 uplynulo funkční období
Ing. Zdeně Javornické, do funkce byla opětovně zvolena dne 4. 2. 2014. Na zasedání
výboru pro audit 13. 2. 2014 byla Ing. Zdena Javornická opětovně zvolena do funkce
místopředsedkyně výboru pro audit.
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Personální obsazení vedení
společnosti v roce 2014

Generální ředitel
V roce 2014 zastával post generálního ředitele Ing. Jaroslav Ďuriš.

Ekonomický ředitel
V roce 2014 zastávala post ekonomického ředitele Bc. Magdalena Češková.

Dopravní ředitel
V roce 2014 zastával post dopravního ředitele Ing. Ladislav Urbánek.

Technický ředitel
V roce 2014 zastával post technického ředitele Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

Bezpečnostní ředitel
V roce 2014 zastával post bezpečnostního ředitele RSDr. Antonín Fedorko.

Personální ředitel
Po rezignaci předchozího personálního ředitele Ing. Václava Turka (tedy včetně
ledna 2014) byl pověřen vedením personálního úseku Ing. Dušan Palkovič. 1. 2. 2014 byl
do funkce personálního ředitele ustaven PhDr. Jiří Špička.
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Generální ředitel
Ing. Jaroslav Ďuriš

01. 01. 2014 – 31. 12. 2014

Ekonomický ředitel
Bc. Magdalena Češková

01. 01. 2014 – 31. 12. 2014

Dopravní ředitel
Ing. Ladislav Urbánek

01. 01. 2014 – 31. 12. 2014

Technický ředitel
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

01. 01. 2014 – 31. 12. 2014

Bezpečnostní ředitel
RSDr. Antonín Fedorko

01. 01. 2014 – 31. 12. 2014

Personální ředitel
PhDr. Jiří Špička
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01. 02. 2014 – 31. 12. 2014

KALENDÁRIUM ROKU 2014

Leden
Dopravní podnik zahájil tříetapovou rekonstrukci tramvajové trati v Trojské ulici.
Stávající konstrukci z dřevěných a železobetonových pražců ve štěrkovém loži se
zákrytovými panely nahradila konstrukce na železobetonových pražcích se zákrytem
z litého asfaltu. Díky použití moderních prvků došlo k výraznému prodloužení životnosti
celého úseku a ke zvýšení bezpečnosti a provozní rychlosti.
Únor
Ve dnech 7. až 11. února otestoval Dopravní podnik na lince č. 216 elektrobus EBN 8
od společnosti SOR. Praha testováním dalšího elektrobusu (tím prvním v roce 2014 byl
v lednu Siemens-Rampini) jasně deklarovala svůj dlouhodobý cíl, odlehčit městu po
dopravní stránce a postupně zavádět ekologický způsob dopravy na vybraných linkách.
Březen
Od zahájení denního provozu v neděli 2. března došlo k rozšíření počtu tramvajových
zastávek na znamení. Nově začaly být takto provozovány tramvajové zastávky: Depo
Hostivař, Malešická továrna, Na Homoli – pro oba směry, Vozovna Kobylisy – nově
zřízená zastávka v Klapkově ulici ve směru do centra. První zastávkou na znamení
v pražské tramvajové síti se v prosinci 2012 stala zastávka ČSAD Smíchov.
Duben
Během velikonoční výluky v metru (18.–21. dubna) vyměnili pracovníci Dopravního
podniku poprvé v historii těchto prací tři výhybky najednou. Jednalo se o dvě výhybky
ve stanici Náměstí Míru a jednu ve stanici Dejvická. Provoz metra na lince A byl
obousměrně přerušen.
Květen
V týdnu od 5. do 9. května si Dopravní podnik připomněl 40. výročí zprovoznění metra.
Prostřednictvím výstav ve vestibulech metra měli cestující možnost seznámit se
s historií stanic trasy I.C, se zajímavostmi podzemních drah ve světě či utajenými
uměleckými díly, kolem kterých každý den pouze procházejí. Středeční den Pražanům
zpříjemnila oblíbená „Hudba v metru“ a ve čtvrtek 8. května, v den státního svátku,
pozval Dopravní podnik veřejnost v rámci DOD na prohlídku depa Kačerov. Podrobně
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o programu i zajímavostech s výročím spojených informoval web, jenž vznikl z iniciativy
zaměstnanců DPP – www.m40.cz.
Červen
Dne 27. června byla slavnostně za účasti primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka,
radního pro dopravu Jiřího Pařízka a generálního ředitele Dopravního podniku
Jaroslava Ďuriše otevřena zmodernizovaná stanice metra Národní třída.
Červenec
V sobotu 5. července zahájilo svou 22. sezónu Muzeum MHD. K posunutí termínu
otevření došlo kvůli protipožárním nástřikům, kterými byly opatřeny první dvě haly
vozovny Střešovice. Muzeum MHD představilo návštěvníkům také nový exponát – sou
pravu motorového a vlečného vozu, prezentující vzhled tramvají z období druhé světové
války.
Srpen
V neděli 10. srpna si Dopravní podnik připomněl 36. výročí linky metra A. Při této
příležitosti vypravil do provozu historickou sovětskou soupravu 81-71, opatřenou
speciálním hlášením o historii linky A a řízenou strojvedoucími v dobových hnědých
uniformách.
Září
Pátek 12. září byl posledním dnem pravidelného provozu autobusů Karosa B731
v DPP. Po oficiální rozlučce v prostoru garáže Klíčov, které se zúčastnili zástupci
vedení Dopravního podniku, se tři vozy vydaly na trasu linky 158, kde až do cca 20 hodin
vozily nadšené dopravní fanoušky.
Říjen
Na konci měsíce odjela zpět do německého Strausbergu zmodernizovaná žluto-černá
tramvaj KT8D5.RN2S, nazvaná „Včelka Mája“. Kompletní generální opravu, v jejímž
rámci získala tramvaj například novou energeticky úspornou elektrickou výzbroj
TV Progress a nízkopodlažní střední článek, provedla Opravna tramvají DPP.
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Listopad
Pracovníci Dopravního podniku využili prodlouženého víkendu 15.–17. listopadu
k tomu, aby vyměnili dvě výhybky ve stanici metra Želivského. Výměna se týkala
původních výhybek z roku 1980.
Prosinec
Na začátku měsíce ochromila dopravu v Praze ledovková kalamita. Vlivem masivní
námrazy trolejového vedení došlo k úplnému zastavení tramvajového provozu. Pro
zajištění náhradní dopravy bylo vypraveno navíc 99 autobusů.
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investice

V průběhu roku 2014 jsme vynaložili na pořízení investic tyto prostředky:
vlastní zdroje DPP				
4 036,799 mil. Kč /*
směnečný program na nákup tramvají 15T		
1 578,608 mil. Kč
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, včetně OPPK 		
2 685,313 mil. Kč
kompenzace 2014 (přiměřený zisk) 				
534,000 mil. Kč
ponechaná kompenzace z roku 2012				
133,286 mil. Kč
dotace z EU – OPPK
217,323 mil. Kč
příspěvek MČ Praha 10 na RTT V Olšinách			
2,518 mil. Kč
-------------------------------------------------------------------------------------celkem
9 187,847 mil. Kč
/* vlastní zdroje v celkové výši 4 036,799 mil. Kč byly použity následovně:
• 2 058,975 mil. Kč bylo použito na přechodné financování stavby Trasa metra A
(Dejvická–Motol)
• 1 977,824 mil. Kč bylo použito na investice DPP
běžná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy celkem 		
2 666,137 mil. Kč
z toho:
Trasa metra A (Dejvická–Motol)			
2 606,610 mil. Kč
I. provozní úsek trasy D metra (příprava) 			
55,167 mil. Kč
Bezbariérová opatření 				
1,951 mil. Kč
Rek. tramvajové zastávky U Kaštanu		
1,500 mil. Kč
RTT Karlovo náměstí (Myslíkova–Moráň) 		
0,909 mil. Kč
				
dotace na akce financované v rámci OP Praha-konkurenceschopnost:
a) dotace z rozpočtu hl. m. Prahy celkem		
33,521 mil. Kč
z toho:

Akce

investiční + neinvestiční zdroje
obdržené v roce 2014
na úhradu faktur zaplacených
před rokem 2014

investiční + neinvestiční zdroje
použité na úhradu faktur
zaplacených v roce 2014

RTT Průběžná–Švehlova

0,007

9,642

RTT Poděbradská

5,883

0,000

RTT Evropská

8,437

0,003

Výtah Anděl

0,010

0,825

Výtah I. P. Pavlova

0,008

0,595

RTT Bělohorská

0,000

8,111

14,345

19,176

Celkem
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b) dotace z EU celkem 				
z toho:

Akce
RTT Průběžná–Švehlova

investiční + neinvestiční zdroje
obdržené v roce 2014
na úhradu faktur zaplacených
před rokem 2014
0,085

379,904 mil. Kč

investiční + neinvestiční zdroje
použité na úhradu faktur
zaplacených v roce 2014
109,275

RTT Poděbradská

66,673

0,000

RTT Evropská

95,625

0,030

Výtah Anděl

0,114

9,351

Výtah I. P. Pavlova

0,084

6,746

RTT Bělohorská
Celkem

0,000

91,921

162,581

217,323

Velkou část finančních prostředků jsme využili na obnovu a modernizaci vozových
parků:
• bylo dodáno 30 ks tramvají 15T za 2 135,608 mil. Kč a 1 ks tramvaje KT8D5 za
20,650 mil. Kč
• nákup autobusů (kloubových nízkopodlažních a minibusů) 430,147 mil. Kč
Také jsme uhradili splátku úvěru ve výši 285,064 mil. Kč za nákup 20 nových souprav
metra M1.
V roce 2014 pokračovala výstavba prodloužení trasy metra A za stanici Dejvická a pří
prava výstavby trasy metra D.
Značnou část finančních prostředků jsme použili na rekonstrukci tramvajových tratí,
na tento účel bylo vynaloženo 537,760 mil. Kč.
Byla zrekonstruována tramvajová trať Průběžná – Švehlova, Bělohorská, v rámci vlast
ních výkonů Moskevská, V Olšinách, Lazarská – Vodičkova – Jindřišská.
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DOPRAVa

KVALITA SLUŽEB
Dobře fungující a neustále se rozvíjející systém řízení kvality, který zohledňuje potřeby
zákazníků a splňuje jejich očekávání, je předpokladem úspěšnosti dopravního podniku
při zajišťování veřejné přepravy osob.
Řízení kvality v DPP zajišťuje úsek dopravní.
Zvyšování úrovně poskytované služby usnadňují v DPP zavedené standardy kvality, kte
ré jsou v souladu s požadavky a doporučeními normy EN 13816. V rámci Programu
kvality služby DPP monitoruje, analyzuje a přijatými opatřeními napomáhá zlepšo
vat úroveň plnění jednotlivých standardů kvality. Trendy jednotlivých standardů kvality
prokazují vysokou úroveň poskytované služby – přepravy cestujících, a naplňují dlou
hodobý cíl společnosti – zlepšování úrovně poskytovaných služeb městské hromadné
dopravy v Praze a okolí, a tím zvyšování spokojenosti cestujících. V průběhu roku jsme
se zaměřili na další rozvoj standardů kvality poskytované služby se zaměřením na
bezpečnost a oblast životního prostředí.
Program kvality služby garantuje pravidelné měření standardů kvality:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

 řesnost provozu – přesnost a spolehlivost dopravy, dodržování jízdních řádů
P
Informování veřejnosti – poskytování aktuálních a srozumitelných informací
Přijetí cestujících – úroveň jednání a přístupu provozních zaměstnanců k cestujícím
Stejnokroj – vzhled zaměstnance – upravenost zaměstnance, dodržování stejno
krojové kázně
Funkčnost jízdenkových automatů – celková funkčnost a spolehlivost zařízení pro
výdej jízdenek a úplnost informačních prvků na jízdenkových automatech
Dostupnost bezbariérových zařízení – provozní spolehlivost osobních výtahů a spe
ciálních plošin ve stanicích metra, přiblížení veřejné dopravy především cestujícím
se sníženou schopností pohybu a orientace
Plnění grafikonu – plnění objemu plánovaných dopravních výkonů
Dostupnost přepravy ve stanicích metra – dodržování garantovaného přístupu
cestujících k přepravě v metru
Čistota a vzhled vozidel – sledování vnější i vnitřní čistoty a vzhledu vozidel
Bezpečnost provozu metra – rozbor mimořádných událostí s dopadem na cestující,
zamezení jejich zranění a funkčnost tlačítek nouzového zastavení vlaku
Energetická náročnost provozu vozidel metra – sledování spotřeby elektrické
energie ve vztahu k ujetým vozokilometrům, porovnání dopadu metra a individuální
automobilové dopravy na životní prostředí.
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Plnění standardů kvality v roce 2014
Standard kvality

Úroveň náročnosti

Plnění

Přesnost provozu

85 % spojů je provedeno přesně
nebo v povolené odchylce

91,18

Informování ve stanicích
metra

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

98,16

Informování ve vozech
metra

95 % vozů je vybaveno předepsanými
informacemi

96,44

Informování na zastávkách
povrchové dopravy

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

96,70

Informování na a ve
vozidlech povrchové
dopravy

95 % vozů je vybaveno předepsanými
informacemi

99,66

Přijetí cestujících

90 % cestujících je spokojeno
s jednáním zaměstnance

94,69

Stejnokroj

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

99,70

Funkčnost povrchových
jízdenkových automatů

90 % automatů je funkčních
a vzhledově přijatelných

95,67

Dostupnost bezbariérových
zařízení v metru

90 % zařízení je dostupných
a má přijatelný vzhled

96,87

Plnění grafikonu

99,75 % plnění plánovaných objemů

99,83

Dostupnost přepravy
v metru

98,5 % stanic bude v provozní
době přístupných

99,91

Čistota a vzhled vozidla

85 % vozidel cestující shledá
v čistém, udržovaném stavu

91,12

Bezpečnost provozu metra

Bezpečnost provozu metra

Energetická náročnost
provozu vozidel metra

Stanovená energetická náročnost není
překročena (100 %)

splněn
87,65

Systémy řízení kvality byly v roce 2014 prověřeny z hlediska plnění požadavků
kriteriálních norem audity nadnárodní certifikační organizace.
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Přehled provedených externích auditů QMS v roce 2014
Útvar

Certifikované procesy

Typ auditu

Norma

Certifikační
organizace

certifikační

ISO 9001
EN 13816

LRQA

úsek
Dopravní

Veřejná přeprava osob

provozovna
Ústřední
dílny BUS

Opravy vznětových motorů,
převodovek, náprav a brzdových,
vzduchových a elektrických
komponentů silničních
motorových vozidel

recertifikační

ISO 9001

LRQA

útvary
logistiky

Nákup a skladování náhradních
dílů a produktů pro potřeby
Dopravního podniku
hl. m. Prahy, akciové společnosti

recertifikační

ISO 9001

LRQA

středisko
STK

Provozování činnosti
Stanice technické kontroly

recertifikační

ISO 9001

LRQA

provozovna
Opravna
tramvají

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

recertifikační

ISO 9001

LRQA

Auditoři certifikační organizace 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.
V roce 2014 bylo završeno rozšiřování systému řízení kvality v celém úseku doprav
ním (jednotka Provoz autobusy, jednotka Provoz tramvaje, jednotka Historická vozidla
a útvary přímo řízené DŘ).
Pro zvyšování úrovně poskytované služby na území hl. m. Prahy a okolí jsme spolupra
covali na hodnocení standardů kvality PID. Společností ROPID byl DPP vždy hodnocen
jako „dopravce s vysokou kvalitou“. V roce 2014 byly měřeny standardy kvality PID
nejen v autobusové dopravě, ale nově i v dopravě tramvajové a v metru.

26

VÝVOJ DOPRAVNÍ SÍTĚ
Metro
V roce 2014 byly v provozu tři linky A, B, C. Počet stanic je 57 a délka linek metra činí
59,4 km. V roce 2014 nedošlo k žádným změnám v provozu metra.

Tramvaje
Provoz na síti tramvajových tratí o délce 142,7 kilometrů zajišťovalo k 31. 12. 2014
22 denních a 9 nočních linek, jejichž souhrnná délka činila 510,3 km.
V turistické sezoně od 5. 4. do 17. 11. 2014 jezdila o sobotách, nedělích a svátcích
rovněž historická tramvajová linka.
Z důvodu výstavby metra je dlouhodobě vyloučené obratiště Červený vrch. Po dobu
letních prázdnin a v září z důvodu rekonstrukce byla vyloučena tramvajová trať ve Šve
hlově a Průběžné ulici a dále tramvajová trať v Bělohorské a Patočkově ulici, včetně
obratiště Vypich. Zároveň o letních prázdninách proběhla rekonstrukce tramvajové
trati Braník – Modřany a po jednotlivých etapách výluky v oblasti Karlova náměstí.

Autobusy
Ke konci roku 2014 provozoval Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
v systému Pražské integrované dopravy na komunikační síti o délce 846,96 km 96 den
ních městských linek, 16 příměstských linek, 19 školních, 15 nočních městských linek
a 2 linky pro osoby se sníženou pohyblivostí. Úhrnná délka všech 148 linek činila
1 685,85 km.

DOPRAVNÍ VÝKONY
Celkový dopravní výkon městských a příměstských linek zařazených do systému
Pražské integrované dopravy provozovaných Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akcio
vou společností, včetně zvláštní linkové dopravy pro osoby se sníženou schopností
orientace a pohybu, dosáhl 155 223 tis. vozových kilometrů (vozkm). Objem dopravních
výkonů vyjádřený v místových kilometrech (mkm) představuje 20 498 499 tis. mkm.
(viz tabulka). U dopravního výkonu ve vozkm došlo v porovnání s rokem 2013 ke snížení
o 1,99 %, objem místových kilometrů klesl o 0,63 %. Na tento rozdíl má zásadní vliv
nasazování vyššího počtu kloubových vozidel na úkor standardních (další nasazování
tramvají 15T, a především vyšší využívání kloubových autobusů).
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SLUŽBY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY
Metro
Z celkového počtu 57 stanic metra bylo ke konci roku 2014 přístupno veřejnými
osobními výtahy, šikmými schodišťovými plošinami nebo přímými bezbariérovými
vstupy 36 stanic. Jedná se o 5 stanic na lince A (Dejvická, Muzeum, Strašnická,
Skalka, Depo Hostivař), 14 stanic na lince B (Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka,
Nové Butovice, Smíchovské nádraží, Národní třída, Florenc, Vysočanská, Kolbenova,
Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most) a 15 stanic na lince C (Letňany, Prosek,
Střížkov, Ládví, Kobylisy, Nádraží Holešovice, Vltavská, Florenc, Hlavní nádraží,
Muzeum, Vyšehrad, Pankrác, Budějovická, Chodov a Háje). Další 2 stanice na lince C
umožňují bezbariérový pohyb s proškoleným doprovodem prostřednictvím nákladních
výtahů ve stanicích Opatov a Roztyly.
Ve výstavbě jsou výtahy ve stanicích Anděl na lince B, I. P. Pavlova na lince C a Můstek
na linkách A a B.

Autobusy
Garantovaná nízkopodlažní vozidla jsou nasazována na všechny denní městské linky
a na 14 linek příměstských. Celkem bylo v roce 2014 v pracovní den vypravováno
581 nízkopodlažních autobusů, což představuje 61 % vypravených vozů.

Tramvaje
I v tramvajové síti jsou na všech denních linkách zajištěny garantované spoje. Vypravení
nízkopodlažních tramvajových vozů rostlo především díky dodávkám nových vozů typu
15T. Na konci roku 2014 bylo v pracovní den vypravováno celkem 138 garantovaných
nízkopodlažních vozů, tedy 34 % z celkového počtu vypravených tramvajových vlaků.

Historická vozidla
Rok 2014 byl v historii Muzea MHD zčásti výjimečný, když z důvodu obnovy protipožár
ních nátěrů dřevěných konstrukcí haly muzea došlo k zahájení sezony s tříměsíčním
zpožděním. I přes snížení počtu výstavních dnů o více jak jednu třetinu, jsme se dočkali
několika rekordů, co se návštěvnosti týká, když v běžný návštěvní den přišlo dokonce
657 návštěvníků, což je zatím nejvyšší počet v historii Muzea MHD.
Celkový počet těch, kteří se přišli potěšit historií, přesáhl 15 000.
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Sbírka vozidel byla v průběhu roku rozšířena autobusy Citybus č. 3251 a Ikarus E91
č. 2004, tramvaj T3SU č. 7292 a svářecí vůz Praga V3S.
Výrazně také postoupily práce na rozpracovaných exponátech, jako je trolejbus Praga
č. 303 a autobus Škoda 506 N č. 53.
Osvětová činnost spočívala také v účasti historických autobusů a trolejbusu při osla
vách výročí dopravních podniků v České republice a zapojení Muzea MHD do akcí spo
lečenského významu.
Úspěšný byl také provoz linky č. 91 a počet smluvních jízd, které potvrzují stálý zájem
o tuto příležitost oživení historie MHD v Praze.

PREFERENCE MHD
V uplynulém roce pokračovaly ve spolupráci s orgány města, dopravní složkou Poli
cie ČR a dalšími organizacemi práce na „Projektu preference MHD v Praze“.
V provozu tramvají byla pozornost zaměřena jednak na osazování podélných oddělo
vacích tvarovek mezi kolejovým tělesem a vozovkou, jednak na úpravu světelných sig
nalizačních zařízení pro preferenci tramvají. Realizace oddělovacích prahů vycházela
z předpokladů obsažených v „Projektu preference MHD v Praze“, a v souladu s koordi
nací investičních a rekonstrukčních akcí. Délka oddělovacích prvků v celé tramvajové
síti ke konci roku 2014 činila 11 134 m.
V průběhu roku 2014 byla vybavena preferencí pro tramvaje světelná signalizační zaří
zení na 10 křižovatkách nebo přechodech. Počet SSZ s preferencí pro tramvaje dosáhl
ke konci roku 2014 74,8 % z celkového počtu 246.
V provozu autobusů pokračoval rozvoj preference především v oblasti aktivní preferen
ce pro autobusy na světelně řízených křižovatkách. Vyhrazené jízdní pruhy pro auto
busy MHD byly v roce 2014 vyznačeny na 5 210 m na vozovkách a tramvajovém pásu.
Celková délka vyhrazených jízdních pruhů ke konci roku 2014 dosáhla 34 435 m.
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NOVÝ SOFTWARE JÍZDNÍCH ŘÁDŮ A NÁVAZNÝCH ÚLOH
V roce 2014 se software pro tvorbu jízdních řádů průběžně upravoval dle potřeb a při
pomínek uživatelů tak, aby bylo možné zajistit všechny potřebné podklady pro přípravu
provozu.

Jízdní řády
Pro zajištění provozu linek DPP bylo během roku 2014 v Databázi grafikonů celkem
9 046 záznamů. Toto číslo bylo ovlivněno především výlukovou činností v síti metra,
tramvají a autobusů. Platné grafikony se přizpůsobují přepravní poptávce, zpracovávají
se tedy grafikony nejen pro standardní prázdninové omezení, ale i omezení během ve
likonočních nebo podzimních prázdnin, omezení provozu v lednu, červnu nebo během
vánočních a novoročních svátků a v roce 2014 došlo i k omezení v souvislosti s květno
vými svátky. Při každé změně grafikonu je nutné zpracovat všechny podklady pro pro
voz linek DPP a zajistit aktuální informace pro cestující prostřednictvím zastávkových
jízdních řádů a aktuálního vyhledávače spojení na internetových stránkách DPP.

PŘEPRAVNÍ KONTROLA
Ztráty z přepravních tržeb, které vznikají dopravním podnikům neplacením jízdné
ho neukázněnou částí cestujících jsou značné a v Praze se v tomto roce odhadují na
cca 340 mil. Kč. Proto Rada hlavního města Prahy využila schválenou novelu zákonů
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a č. 266/1994 Sb., o dráhách, z roku 2013 a Usne
sením zvýšila přirážky k jízdnému na 1 500 Kč od 1. 1. 2014. Zároveň byla schválená
přirážka k jízdnému při zaplacení na místě kontroly nebo ve stanoveném termínu v do
platkové pokladně DPP ve výši 800 Kč. Tato poměrně nižší uložená přirážka k jízdnému
při zaplacení na místě nebo v doplatkové pokladně plní svůj význam, neboť tyto snížené
přirážky jsou celé příjmem dopravce a současně se snižuje podíl pohledávek, které se
dodatečně vymáhají soudní cestou nebo postoupením jinému subjektu s nižším zis
kem pro DPP.
Pokračovala spolupráce s Městskou a Českou policií při plánovaných společných kon
trolních akcích, při kterých bylo vyloučeno z přepravy 3 075 cestujících , kteří byli svým
jednáním na obtíž ostatním cestujícím nebo znečišťovali vozidlo. Mimo každodenní
spolupráci na nočních linkách bylo s policií zorganizováno 174 kontrolních akcí.
Z důvodu ledovky v Praze (2.–3.12.), byl zcela zastaven provoz tramvajových linek a byla
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zavedena náhradní autobusová doprava. V těchto dnech nebyla prováděna přepravní
kontrola a revizoři pracovali v terénu jako informátoři a poskytovali kvalifikované in
formace cestujícím o aktuálním stavu v provozu PID. Pozastavením kontrolní činnosti
došlo k mírnému snížení počtu provedených kontrol a uložených postihů.
Spolupráce se společností Fidentia s.r.o. na postupování nezaplacených pohledávek
z přepravy pokračovala i v tomto roce. Od 1. 7. 2014 vstoupila v platnost Vyhláška
Ministerstva spravedlnosti č. 120/2014 Sb., o náhradách za poskytování právních
služeb. Tím došlo k výraznému omezení přiznávaných nákladů v rámci soudního
vymáhání pohledávek. Přesto společnost Fidentia s.r.o. nadále odkupuje pohledávky
bez selekce vymahatelnosti za smluvně upravené hodnoty. V tomto roce odkoupila
pohledávky za 12,7 mil. Kč.

Počet uložených postihů

Příjem z postihů (včetně
odprodejů pohledávek)

276 640

134,5 mil. Kč

tj. +9,4 % oproti roku 2013

tj. -1,3 % oproti roku 2013

PŘEPRAVNÍ A DOPRAVNÍ PRŮZKUMY
Jako podklad pro projektování dopravy na území hlavního města Prahy i přilehlého
regionu, jehož cílem je optimální sladění přepravní nabídky s poptávkou, jsme usku
tečnili v roce 2014 v síti PID přepravní průzkumy:
• v dubnu celosíťový průzkum na všech denních tramvajových linkách
• v říjnu oblastní průzkum na celkem 74 autobusových linkách v jihozápadní části
hl. m. Prahy, včetně přilehlého regionu
• 4 celosíťové průzkumy obratu cestujících v metru pomocí odečtu dat z automa
tických počitadel v pravidelném čtvrtletním intervalu (dálkový přenos dat ze 70 %
vestibulů, ruční zápis ve zbylých vestibulech bez dálkového přenosu dat)
• přepravní průzkumy metra v maximálním profilu jednotlivých tras v pravidelném
měsíčním intervalu
• v průběhu roku jsme provedli celou řadu průzkumů operativního charakteru:
– ověřovali jsme přepravní kapacity vozů náhradní autobusové dopravy,
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– sledovali jsme pravidelné linky PID na vybraných zastávkách,
– zjišťovali jsme přepravní poptávku na nově zavedených linkách PID,
– prováděli jsme ověřovací průzkumy bezchybné funkčnosti automatických počitadel
cestujících v metru,
– ověřovali jsme preference autobusů na vybraných křižovatkách
Za rok 2014 bylo podle přepravních průzkumů dopravními prostředky Dopravního pod
niku hl. m. Prahy, akciové společnosti, přepraveno:
• 450 136 tis. cestujících metrem,
• 358 817 tis. cestujících tramvajemi a lanovou dráhou Petřín,
• 345 545 tis. cestujících městskými autobusovými linkami, včetně ZLD a AE
• a 8 095 tis. cestujících příměstskými linkami včetně vnějších pásem.
Celkem bylo tedy za rok 2014 dopravními prostředky Dopravního podniku hl. m. Prahy,
akciové společnosti, přepraveno 1 162 593 tis. cestujících.

NEHODOVOST
Dopravní nehodovost se v roce 2014 zvýšila o 1,21 %; meziroční nárůst činil 36 nehod
(3021/2985).
V provozu metra se počet nehod zvýšil o 2 (18/16), v provozu tramvají došlo ke zvýšení
o 92 nehod (1394/1302), v provozu autobusů došlo ke snížení počtu nehod o 58
(1609/1667).
Počet nehod zaviněných zaměstnanci DPP se meziročně snížil o 2,09 %; pokles činil
23 nehod (1075/1098); z toho v provozu metra došlo ke snížení o 1 nehodu (2/3),
v provozu tramvají došlo ke zvýšení o 19 nehod (234/215), v provozu autobusů došlo ke
snížení o 41 nehod (839/880).
Při dopravních nehodách vozidel DPP bylo v r. 2014 usmrceno 11 osob, což je o 2 více
než v roce 2013 (v provozu metra 6/3, v provozu tramvají 4/6, v provozu autobusů 1/0).
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Informace pro cestující
Informace o linkovém vedení, jízdních řádech, tarifu a jízdenkách apod. jsou důležitou
součástí komplexu služeb, které cestujícím DPP nabízí. Přesné, aktuální a kvalitní
informace jsou v této oblasti jedněmi z nejžádanějších a mají svůj podíl i na vytváření
příznivého pohledu veřejnosti na činnost celého podniku.
V tištěné, elektronické i akustické podobě se s nimi cestující běžně setkávají např.
ve stanicích metra, zastávkách povrchové dopravy i přímo ve vozech. Další tištěné
informační materiály, aktualizované s podstatnými změnami v linkovém vedení, tarifu
apod. se pak objevují třeba také ve stojanech tzv. drátěného programu ve stanicích
metra. Mezi informační akce, které veřejnost vnímala v roce 2014 asi nejvíce, patřila
rozhodně informační opatření v souvislosti s prosincovou ledovkou. Nestandardní
dopravní situace si ve dnech 2. a 3. prosince vyžádala velice intenzivní práce v oblasti
informování cestujících, ať už se týkaly pravidelné aktualizace informací na webových
stránkách DPP (bylo připraveno celkem 9 schémat a 15 textových informací) podle
postupu změn, nebo organizace nasazení informátorů přímo v terénu (těch bylo
během dvou dnů nasazeno více než 90).
K ostatním plánovaným i mimořádným akcím s dopadem na linkové vedení, trvalým
i dočasným změnám (např. výluky úseků metra z důvodu nutných oprav trati, výluky
v provozu tramvají v souvislosti s pracemi na výstavbě Městského okruhu nebo dalšími
stavebními a rekonstrukčními pracemi v oblasti Holešovic, Troje, v ulicích Průběž
ná a Švehlova či oblasti Prahy 6) bylo, kromě textových vývěsek na dotčené zastávky
povrchové dopravy, připraveno i 40 vývěsek se situačním plánkem dotčené oblasti.
Letáky v několika různých typech byly vydány celkem k 31 akcím (počty letáků na jed
notlivé akce se liší podle závažnosti a dopadu na linkové vedení). V průběhu roku bylo
také připraveno 166 zpráv pro případné využití v tisku a pro internetové stránky DPP
a 105 hlášení do stanic metra. Pro informování o závažnějších změnách v provozu PID
byly u 26 akcí využity také velké informační tabule, které jsou přímo ve správě DPP,
umístěné v oblastech dotčených změnou. Ve větší míře byli také při výlukových akcích
nasazováni přímo do terénu na významné dopravní uzly a místa dotčená změnami
informátoři, kteří seznamovali cestující s dopravními opatřeními k dané změně přímo
na místě. V roce 2014 byli nasazeni při 22 akcích (celkový počet za rok činil cca 430 in
formátorů).
Pro aktualizaci a údržbu informací na zastávkách povrchové dopravy bylo za rok 2014
uskutečněno cca 1600 výjezdů do všech tramvajových zastávek a do autobusových
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zastávek vybavených označníky zastávek v majetku DPP, a to jak na území hl. m.
Prahy, tak v přilehlém regionu obsluhovaném linkami PID (umisťování a odstraňování
přenosných označníků zastávek při dočasných dopravních opatřeních, úpravy a změny
zastávkových informačních prvků, výměny zastávkových jízdních řádů, rozvoz, instalace
a po akci zase odstranění informačních vývěsek, změny a drobná údržba vývěsního
příslušenství označníků zastávek apod.).
V aktualizované podobě byly vydány i některé informační materiály pro cestující jako
např. složené mapy Prahy se zakreslenou sítí linkového vedení, informace o noční
dopravě nebo dopravě na letiště.

Střediska dopravních informací
Střediska dopravních informací (SDI) poskytovala cestujícím i v roce 2014 nadále infor
mace o provozu a tarifu PID, zajišťovala prodej jednotlivých jízdenek i elektronických
jízdních dokladů na Opencard a v neposlední řadě také distribuci informačních a pro
pagačních materiálů DPP. Důležitým vstřícným krokem směrem k cestující veřejnosti
bylo rozšíření nabídky o papírové kupony, které jsou nyní nabízeny ve všech lokali
tách, kde jsou umístěna SDI. Novou nabídkou turistických Prague Card a ucelené řady
plánů Prahy prohloubila Střediska dopravních informací své zaměření na zahraniční
návštěvníky metropole. Za celý rok 2014 odbavila SDI více než 1,4 milionu cestujících,
přičemž podíl klientů hovořících cizím jazykem dosáhl 35 %, 82 % návštěvníků si pak
zakoupilo některý z nabízených jízdních dokladů. Nejvytíženější pobočkou se stala
nová informační kancelář ve stanici Hlavní nádraží, která denně průměrně odbavila
více než tisíc klientů. Celkové tržby dosáhly více než 554 milionů Kč (bez DPH), což
představuje nárůst o takřka 45 % oproti předešlému roku. Největším dílem k nárůstu
tržeb i návštěvníků přispěly pobočky ve stanicích Hlavní nádraží a Hradčanská, které
byly otevřeny shodně na podzim roku 2013.
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Technika

Začátkem roku 2014 byla ukončena několikaletá modernizace vlastních tramvají
KT8D5. V červnu do provozu s cestujícími byla nasazena již stá nízkopodlažní tramvaj
typu 15T. Pokračovaly rekonstrukce tramvajových tratí a trolejového vedení, při kterých
došlo k významnému navýšení bezbariérových zastávek o 38. V autobusovém provozu
pokračovala obměna vozového parku, a to zejména o autobusy kategorie kloubové
nízkopodlažní. U metra pokračovala výstavba úseku V.A a projektová příprava nové
trasy D. V červenci byla otevřena po rekonstrukci stanice Národní třída. S využitím
prodloužených víkendových výluk byly realizovány sanace výhybek.

VOZOVÝ PARK
Metro
Provozní vozový park metra tvořilo k 31. 12. 2014 celkem 730 vozidel, z toho:
• vozidla rekonstruovaná typu 81-71M 465
• vozidla typu M1 265
Pro nejbližší období se jedná o ustálený počet a nepředpokládá se jejich navýšení.
V provozním stavu vozidel metra nejsou zahrnuty 2 historické soupravy, které tvoří
3 vozy typu Ečs a 5 vozů typu 81-71. Tyto soupravy jsou určeny pro realizaci programu
Zážitková turistika.
Celkové správkové procento za rok 2014 bylo 14,37 %, na jeho výši se negativně pro
jevilo zejména odstavení vozů M1 z důvodu prasklin na rámech podvozků. Průměrné
stáří provozních vozů dosáhlo 9,35 roku.

Tramvaje
Provozní vozový park tramvají tvořilo k 31. 12. 2014 celkem 920 vozů, z toho:
• modernizované nízkopodlažní KT8D5.RN2P 46
• vozy T6A5 145
• nízkopodlažní tramvaje 14T 57
• nízkopodlažní tramvaje 15T 123
• vozy T3R.P 350
• částečně nízkopodlažní T3R.PLF 33
• vozy T3 různé modifikace 166
V roce 2014 byla v OT Hostivař dokončena modernizace posledních vlastních vozů
KT8D5 na nízkopodlažní tramvaj typu KT8D5.RN2P. Na rok 2015 je připravena mo
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dernizace ještě dvou dodaných vozů KT8D5. Z provozu byly vyřazeny 2 tramvaje 14T
a 10 tramvají T3M a T3SU, které budou prodány, případně zlikvidovány. Prodáno bylo
16 tramvají typu T3M a T3SU. Do Muzea MHD byla převedena jedna tramvaj T6A5
a jedna tramvaj T3SU. Celkem tak bylo z inventárního stavu vyřazeno 18 tramvají. Od
výrobce převzal DPP Praha 30 nových nízkopodlažních tramvají typu 15T, které byly
umístěny do vozovny Vokovice. Vzhledem k nakupování dalších nových tramvají v příš
tích letech bude nezbytně nutné, z důvodu kapacitních možností jednotlivých vozoven,
přistoupit k redukci stávajícího vozového parku úměrně k dodávkám nových tramvají
a jejich uvádění do provozu.
Průměrné stáří provozních vozů dosáhlo 12,73 roku, vzhledem k dalším dodávkám
nových tramvají 15T, a s tím souvisejícím vyřazováním tramvají staršího data výroby,
se bude stáří vozového parku nadále snižovat.
Celkové správkové procento za rok 2014 bylo 10,74 %, na jeho výši se negativně proje
vilo zejména odstavení většiny vozů 14T z provozu.

Autobusy
Provozní vozový park autobusů tvořilo k 31. 12. 2014 celkem 1 170 autobusů. Z tohoto
počtu bylo 489 kloubových autobusů a z toho 349 nízkopodlažních, 626 autobusů stan
dardní délky (12–13 m) a z toho 469 nízkopodlažních. Malokapacitních nízkopodlažních
autobusů bylo celkem 55. V průběhu roku došlo k částečné obměně vozového parku.
Do provozu bylo zařazeno celkem 75 nových autobusů z toho 59 kloubových autobusů
SOR NB 18, jeden autobus standardní délky SOR BN 12 a 15 malokapacitních autobusů
SOLARIS Urbino 8,9 LE. Všechny dodané autobusy jsou v nízkopodlažním provedení.
Dodávky nových, zejména kloubových autobusů umožnily zvýšit procento vypravovaných
kloubových autobusů a rozšířit počet linek, kde jsou provozovány. Zároveň umožnily vy
řadit z provozu 135 autobusů, z toho 105 standardní délky a 30 kloubových autobusů,
převážně typové řady Karosa B 700 a 900, které byly zařazeny do provozu v 90. letech
minulého století. Na základě realizované obnovy a výřadu autobusů zůstává průměrné
stáří vozového parku autobusů těsně pod hranicí devíti let, tedy v souladu s platnou
legislativou. Všechny nově dodané autobusy jsou vybaveny motory, které splňují emisní
limity stanovené normou EURO 5 EEV, což v porovnání s vyřazovanými autobusy, které
splňovaly převážně pouze emisní limity EURO 1 a 2, významně snižuje výši emisí, které
produkují autobusy v provozu, a výrazně přispívá k zlepšení čistoty ovzduší v Praze. Auto
busy se významnou měrou podílely na zvládnutí dopravní obslužnosti při výpadku provo
zu tramvajové dopravy v průběhu prosince 2014. V nejkritičtějším období bylo do doprav
ní sítě vypravováno přes 1 000 autobusů, z toho 616 standardních a 425 kloubových.
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Celkové správkové procento za rok 2014 bylo 7,27 % a průměrné stáří provozních vozů
dosáhlo 8,51 roku.

Vnitropodniková doprava
Během roku 2014 zajišťovala služby osobními, nákladními, speciálními vozidly, staveb
ními stroji a mechanismy ve standardním režimu. Mimo běžnou činnost participovala
na odstraňování následků námrazy a obnovení provozu tramvají v Praze. V roce 2014
došlo k obnově vozového parku v podobě dodání nového kolového nakladače MACALAC
AS 150E, který bude využíván při rekonstrukcích tramvajových tratí. Dále bylo zařazeno
do provozu 10 nových osobních automobilů Škoda Rapid. Tato vozidla nahradí postup
ně vracená vozidla z operativního leasingu.

DOPRAVNÍ CESTY
Metro
Jednotka Dopravní cesta Metro zajišťovala provoz, údržbu a opravy technologických
celků:
Páteřní napájecí systém, jehož základ tvoří přívodní napájecí kabely 22kV o celkové
délce kabelů 482 km ze 14 rozvoden 110/22kV PRE do 17 elektrických stanic a dis
tribuční kabely 22kV o celkové délce 460 km, 65 elektrických stanic, z toho 25 dis
tribučních transformoven a 40 měníren a distribučních transformoven, ve kterých je
264 ks transformátorů, z toho 86 trakčních a 178 distribučních, síť trakčního napájení
s kabelovou sítí o délce 276 km, systém osvětlení představuje 38 431 kusů svítidel ve
veřejných prostorech, 41 708 kusů svítidel ve služebních prostorech a 22 717 kusů
svítidel v traťových tunelech, spojkách, větracích šachtách apod., tj. celkem 102 856
kusů svítidel, řídicí systém osvětlení, 147 ks zdrojů bezvýpadkového napájení (UPS),
automatizované systémy dispečerského řízení elektrických zařízení a osvětlení.
Zabezpečovací a automatizační zařízení, která tvoří staniční a traťová zabezpečovací
zařízení, stacionární část vlakových zabezpečovacích systémů na všech tratích metra,
automatizovaný systém dispečerského řízení dopravy (ASDŘ-D).
Sdělovací zařízení, tj. telefonní zařízení, včetně telefonní sítě povrchových objektů DPP,
přístupový systém DPP, systémy elektrické požární signalizace (EPS), elektronická
zabezpečovací signalizace (EZS), systém průmyslové televize (PTv), hodinová zařízení,
rozhlasová zařízení, odbavovací systém, informační systémy (AIS, VIP), technologická
optická síť, systémy pro navádění nevidomých, zařízení pro rádiové spojení (VKV) atd.
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Stanice metra, tunely a provozně stavební objekty, což představuje 57 stanic metra
s cca 4,1 mil. m3 obestavěného prostoru, 26 mostních objektů a 117 km tunelů,
139,2 km kolejového svršku a spodku (počítáno bez dep).
Drážní vozidla nezávislé trakce pro zajištění údržby a oprav na tratích metra: 37 hna
cích vozidel, 4 speciální hnací vozidla a 103 hnaných vozidel.
V roce 2014 bylo provozováno celkem 251 ramen pohyblivých schodů, 136 výtahů
a plošin.
Strojně-technologická zařízení, která představují 164 ventilátorů hlavního větrání,
1 447 vzduchotechnických zařízení, 490 fekálních a nefekálních čerpacích stanic,
25 výměníkových stanic a 13 kotelen.
Zařízení ochranného systému metra, kromě základních strojně – technologických
zařízení, speciální zařízení na filtroventilaci, tlakovou ochranu, zařízení na zajištění
nezávislého zdroje energií a vody. Součástí ochranného systému metra je i v některých
stanicích nově vybudovaný protichemický varovný systém.

V roce 2014 proběhly tyto akce většího rozsahu:
S využitím prodloužených víkendových výluk byly realizovány kompletní sanace (výměna
dřevěných pražců, výhybkových součástí a kontaminovaného štěrku) výhybky č. 1 ve sta
nici Dejvická, výhybek č. 3 a 4 ve stanici Náměstí Míru, výhybky č. 3 ve stanici Pražské
Povstání a výhybek č. 2 a 3 ve stanici Želivského. Ve stanici Dejvická byla zároveň prove
dena v koleji č. 1a a č. 2 a výměna vysloužilých dřevěných pražců za železobetonové spo
lu s výměnou kolejnic, ve stanici Pražského povstání proběhla se sanací výhybky výměna
dřevěných pražců v koleji č. 2 v mezistaničním úseku do stanice Pankrác.
V rámci výstavby trati V.A proběhlo v listopadu 2014 s předstihem ve dvou etapách
napojení zabezpečovacího zařízení ve stanici Dejvická. Nejprve při zkrácení sobotní
ho večerního provozu bylo napojeno provizorní zabezpečovací zařízení a následně při
dvoudenní souvislé víkendové výluce zprovozněno elektronické zabezpečovací zařízení
ESA 11M.
Pokračovala realizace projektu „Komplexní bezpečnostní systém” (KBS), v jehož rámci
byl rekonstruován staniční rozhlas na pěti stanicích trasy A, zařízení CCTV na šesti
stanicích trasy C a EPS na dvou stanicích trasy B.
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V rozsahu všech stanic metra proběhla rekonstrukce panelů AIS, na kterých se nyní
zobrazuje kromě konečné stanice příštího vlaku také aktuální čas a čas do příjezdu
následující soupravy.
Na trase B začala montáž stacionární části vlakového zabezpečovače LZA.
Po ukončení výstavby nadzemního multifunkčního objektu, spojená s opravou a re
konstrukcí samotné stanice, byla v pátek 27. června 2014 znovu uvedena do provozu
stanice Národní třída. Kromě rekonstrukce nástupiště zde bylo instalováno 6 ramen
nových pohyblivých schodů a jeden nákladní výtah. V rámci rekonstrukce eskalátoro
vého tunelu byly poprvé osazeny místo ploch pro plakáty LCD panely.
V Depu Kačerov proběhla od září do října druhá etapa rekonstrukce požární komu
nikace před halami depa a zároveň výměna hákových závěrů tří výhybek za čelisťové.
Na trase B proběhlo broušení kolejnic strojní bruskou, kterým se odstraňují vady na
hlavách kolejnic způsobené provozem.
Byly opraveny dilatace mostní konstrukce, včetně opláštění mostu metra mezi stani
cemi Rajská zahrada a Černý most.
Ve stanicích Můstek A a B proběhla revitalizace veřejných toalet, která by měla po
stupně probíhat i v dalších stanicích.
V rámci odstraňování nežádoucí hlukové zátěže byla zahájena výměna kolejnic a pry
žových podložek mezi stanicemi Jinonice a Smíchovské nádraží.
Byla zahájena realizace bezbariérového přístupu stanic I. P. Pavlova, Anděl a Můstek A/B.
Ve stanicích a tunelech byly průběžně odstraňovány průsaky a další závady stavebního
charakteru. V průběhu roku bylo provedeno odstranění rizik na 8 výtazích ve smyslu
platné legislativy.

Tramvaje
Jednotka Dopravní cesta Tramvaje zajišťovala provoz, údržbu a opravy technologic
kých celků ve své správě. V roce 2014 pokračoval proces modernizace tramvajových
tratí s cílem zvýšit jízdní komfort, prodloužit životnost užitím moderních konstrukcí
a snížit hlučnost.
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Zásadní investiční akcí loňského roku byla, rekonstrukce tramvajové tratě v ulicích
Průběžná a Švehlova. Součástí akce bylo zřízení nových zastávek Obchodní centrum
Hostivař a Dubečská. Nové zastávky jsou, stejně jako všechny zrekonstruované,
bezbariérově přístupné. Pro zrychlení provozu došlo ke zjednodušení vjezdu do
obratiště Radošovická. Rekonstrukcí došlo k odstranění zákazu vjezdu vozů typu
15T na celou trať do Hostivaře. Rozsáhlá stavební aktivita z minulých let v Praze 6
pokračovala rekonstrukcí tramvajové tratě v Bělohorské ulici, v úseku mezi obratištěm
Královka a přejezdem s ulicí Ankarská. Současně byl v rámci stavby zatravněn v ro
ce 2009 rekonstruovaný úsek tramvajové tratě mezi zastávkami Obora Hvězda a Malý
Břevnov a rekonstrukcí prošlo i obratiště Vypich. Uprostřed tohoto obratiště byl,
v rámci výstavby metra V.A, vybudován autobusový terminál.
V rámci výluky v Trojské ulici proběhla vlastní kapacitou DPP rekonstrukce tramvajové
tratě v úseku od křižovatky Zenklova/Klapkova po ulici U Sloupu.
V říjnu 2014 došlo v rámci výstavby nového Trojského mostu ke zprovoznění přeložené
tramvajové tratě na novém mostě a v ulici Pod Lisem.
Mediálně nejsledovanější akcí byla bezesporu rekonstrukce tramvajové tratě a trole
jového vedení v ulicích Lazarská, Vodičkova a Jindřišská. Rekonstrukce tramvajové tratě,
realizovaná vlastní kapacitou DPP, probíhala v koordinaci s rekonstrukcí chodníků,
jejímž výsledkem bylo vybudování dvou párů nových bezbariérových zastávkových mysů
– ve Vodičkově ulici a především v Lazarské, kde je nyní možný bezbariérový přístup
nejkratší cestou od výtahů znovuotevřené stanice metra Národní třída. Pro snížení
hlučnosti a opotřebení kolejnic bylo v oblouku na křižovatce ulic Lazarská a Vodičkova
instalováno mazací zařízení. Opravou a výměnou krytu za hladkou dlažbu prošel i dříve
rekonstruovaný úsek Vodičkovy mezi Václavským náměstím a Palackého ulicí.
Další akcí, která byla realizována vlastní kapacitou, byla rekonstrukce křižovatky Elek
trárna Holešovice s navazujícími úseky severním směrem k Trojskému mostu a vý
chodním směrem ulicemi Na Zátorách a Plynární až k ulici Železničářů.
Rovněž vlastní kapacitou DPP proběhla ve dvou etapách rekonstrukce tramvajové tra
tě a trolejového vedení na Karlově náměstí. Tato aktivita znamenala zahájení revita
lizace komunikací v celém prostoru Karlova náměstí, která bude probíhat i v dalším
období. První etapa navazovala na v roce 2010 rekonstruovaný úsek za přejezdem Žitné
ulice až k trojúhelníku ve středu Karlova náměstí. Ve druhé etapě byl zrekonstruován
úsek ke křižovatce Moráň.
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Na tramvajové trati do Modřan byly v okolí zastávek Nádraží Braník a Nádraží Modřany
opraveny škody způsobené povodní v červnu 2013. Jejich realizace umožnila dosaže
ní potřebných parametrů kolejiště a trolejového vedení, a tím svěšení omezení rych
losti jízdy. Souběžně proběhly v uzavřeném úseku rozsáhlé výměny kolejnic a pražců
a úpravy trolejového vedení.
Poslední rekonstrukční akcí roku 2014 byla rekonstrukce tramvajové trati ve Štefá
nikově ulici, prováděná vlastní kapacitou DPP. Rekonstrukce tramvajové trati v celé
délce ulice byla doprovázena posunem kolejiště, umožňujícím zřízení plnohodnotného
jízdního pruhu před křižovatkou s ulicí Kartouzská od severu a bezbariérové zpřístup
nění zastávek Arbesovo náměstí v obou směrech, kde Technická správa komunikací
zřídila zastávkové mysy.
V rámci modernizace trolejového vedení a kabelové sítě v roce 2014 byly prováděny
zejména výměny dělicích skříní za plastové, obnova zpětných kabelů od kolejí,
rekonstrukce kabelových vedení v rámci přestaveb tramvajových zastávek, výměny
dožitých a poškozených nosných stožárů trolejového vedení. Do označníků zastávek
byly, v souvislosti s trendem snižování spotřeby elektrické energie, instalovány světelné
zdroje LED. Na přeložce tramvajové trati v Troji byly nainstalovány motorické pohony
dálkového ovládání odpojovačů kabelů. V rámci akce RTT Karlovo náměstí došlo
k posílení rekonstruované kabelové trasy propojující měnírny Perštýn a Vyšehrad. Při
pokračující výstavbě metra V.A bylo v koordinaci s rekonstrukcí stropní desky Dejvická
provedeno zkapacitnění kabelové trasy zajišťující plnohodnotné propojení měníren
Vokovice a Střešovice.
Největší akcí, která zasáhla měnírny, byla výměna vysokonapěťového rozvaděče 22 kV
s olejovým vypínačem v měnírně Podolí za nový kompaktní vakuově uzavřený rozvaděč.
Při rekonstrukcích tramvajových tratí v roce 2014 docházelo k rekonstrukcím nebo
k vybudování nových elektricky dálkově ovládaných výměn (EOV) s cílem sjednocení
způsobu ovládání. Celkem bylo realizováno 11 EOV.
Světelná signalizační zařízení na křižovatkách byla doplňována o tramvajovou detekci
pomocí preferenčních vstupů, kterých bylo instalováno také 11 kusů.
V návaznosti na rekonstrukci tramvajové tratě v ulicích Francouzská a Moskevská z ro
ku 2013 byl v roce 2014 dokončen chodníkový program v režii Technické správy komu
nikací, včetně vybudování nových zastávkových mysů na Vršovickém a Čechově náměstí.
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Díky vysokému počtu zrekonstruovaných tratí došlo k významnému navýšení počtu
bezbariérově přístupných zastávek oproti minulému roku, konkrétně o 38 zastávek.

REVIZE
Hlavní náplní činnosti je garance pro celou společnost za legislativně správné
provozování zařízení UTZ a VTZ dle Vyhlášky č. 100/1995 Sb. Tato činnost byla
v roce 2014 zaměřena a týkala se provedení předepsaných revizí na určených
a vyhrazených zařízeních (plynových, tlakových, elektrických, zdvihacích a dopravních),
která spadají do působnosti Drážního úřadu a TIČR. Byly rovněž provedeny technické
prohlídky a zkoušky pro vydání tzv. Průkazu způsobilosti podle podmínek stanovených
zákonem č. 266/1994 Sb. a vyhláškou č. 100/1995 Sb. Dále kontroly plynových zařízení
dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.

Elektrická zařízení
Celkem bylo provedeno 670 revizí elektrických zařízení, 88 prohlídek a zkoušek UTZ,
včetně vydání protokolů.

Strojní zařízení
Celkem bylo provedeno 1914 provozních revizí, prohlídek, zkoušek a kontrol strojního
zařízení. Z toho většina z nich byla provedena na dopravních zařízeních (931) a na zdvi
hacích zařízeních (359). Na ostatních zařízeních (624).

TECHNICKÁ SPRÁVA OBJEKTŮ
Zajišťuje technickou správu jednotlivých areálů dep metra, vozoven tramvají, garáží
autobusů, administrativní budovy Sokolovská, budovy Centrálního dispečinku, sítě
sociálních zařízení na konečných, rekreačních středisek, pozemků a dalších objektů.
V roce 2014 bylo vyřešeno prostřednictvím aplikace HelpDesk cca 4 750 případů
v rámci provozní a technické údržby svěřeného nemovitého majetku. V oblasti
životního prostředí oddělení ŽP vypracovalo nové provozní řády vyjmenovaných
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a byla vydána nová povolení provozu těchto
zdrojů Magistrátem hl. m. Prahy.
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ENERGETIKA
V roce 2014 se pokračovalo v prosazování pozitivních změn ve smluvních vztazích
a tím snižování nákladů na energie. Další prioritní oblastí bylo zjišťování a prosazování
možných úspor energií.

Elektrická energie
Dopravní podnik je i v současné době největším městským odběratelem elektrické
energie. V roce 2014 byla celková spotřeba elektrické energie 350 mil. kWh. Finanční
náklady za elektrickou energii v roce 2014 činily 901 mil. Kč. Pro trakční provoz
metra a tramvají bylo spotřebováno 224 mil. kWh. Náklady na tuto energii byly ve výši
576 mil. Kč.
V roce 2014 dokončil odbor Energetika výběrové řízení veřejné zakázky Dodávka elek
trické energie pro odběry metro, tramvaje a ostatní velkoodběr na rok 2015. Vítězem
a dodavatelem elektřiny se stala Pražská energetika, a.s.. Nově uzavřená smlouva
přinese úsporu nákladů na elektřinu v roce 2015 v očekávané výši cca 150 mil. Kč.

Teplo
Hlavním a největším dodavatelem tepla pro DPP zůstala i pro rok 2014 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 2014 jsme od tohoto
dodavatele nakoupili 178 tis. GJ tepla, za které jsme zaplatili 135 mil. Kč. Dodávky
tepla od ostatních dodavatelů byly ve výši 42 tis. GJ, za které jsme zaplatili 20 mil. Kč.

Zemní plyn
Z vlastních zdrojů (plynových kotelen) jsme si zajišťovali teplo ve vozovnách Žižkov,
Vokovice, Strašnice, Střešovice, ve stanicích metra Florenc, technickém centru Rad
lice a pro Centrální dispečink. Spotřeba plynu v roce 2014 byla 1 469 tis. m3 za cenu
15 mil. Kč.

Vodné a stočné
Dodavatelem vody pro DPP jsou Pražské vodovody a kanalizace, a.s. V roce 2014 jsme
odebrali 622 tis. m3 za cenu 23 mil. Kč. Stočné v sobě zahrnuje nejen dodávky vody,
ale také průsaky vody v metru a srážkovou vodu. Za rok 2014 jsme zaplatili stočné za
2 152 tis. m3 ve výši 59 mil. Kč.
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Celkové náklady na všechny druhy energií (elektrická energie, teplo, plyn, vodné, stoč
né) v roce 2014 činily 1 153 mil. Kč.
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ekonomika

ÚVOD
DPP zajišťuje dopravní obslužnost hl. m. Prahy a příměstských oblastí v systému
Pražské integrované dopravy (PID).
Na zajištění dopravní obslužnosti na území hl. m. Prahy je uzavřena dlouhodobá
Smlouva o veřejných službách s HMP zastoupeným organizací ROPID (dále jen Smlou
va HMP).
Na provozování příměstských linek PID jsou uzavřeny smlouvy o veřejných službách
s více objednateli, a to:
• základní dopravní obslužnost po území hl. m. Prahy – smlouva s HMP zastoupeným
organizací ROPID,
• základní dopravní obslužnost po území Středočeského kraje – smlouva se Středo
českým krajem,
• ostatní dopravní obslužnost – smlouvy s jednotlivými obcemi Středočeského kraje.
Dále je uzavřena samostatná smlouva o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti na lince PID č. 292 Nemocnice pod Petřínem – Malostranské náměstí,
provoz linky byl ukončen ke dni 6. 10. 2014.
DPP plně respektuje požadavky zákona č. 319/2006 Sb. vést oddělené účetnictví k jed
notlivým závazkům veřejných služeb a ostatních činností.
DPP nemá zřízenu organizační složku v zahraničí.

Hlavní město Praha
Dodatek č. 9 Smlouvy HMP, jehož předmětem bylo stanovení předběžného odhadu
kompenzace pro kalendářní rok 2014, stanovil předběžný odhad provozní části kompen
zace ve výši 11 095 492 tis. Kč při objednávce dopravních výkonů 163 000 tis. vozových
kilometrů. Výše přiměřeného zisku byla na rok 2014 stanovena ve výši 534 000 tis. Kč.
Pro kalendářní rok 2014 pak odpovídá předběžný odhad kompenzace celkové částce
11 629 492 tis. Kč.
Dodatky č. 10, 11, 12 a 13 byla provozní část kompenzace pro rok 2014 navýšena
o částku 9 328 tis. Kč. Předmětem jednotlivých dodatků bylo navýšení objednávky
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a dofinancování linek 128 a 180, adventního provozu autobusové dopravy a rozšířené
přepravní kontroly v návaznosti na snížení negativních jevů provázející bezdomovectví.
Celková výše kompenzace pro rok 2014, dle platebního kalendáře, tak byla navýšena
na částku 11 638 820 tis. Kč při objednávce 163 194 tis. vozových kilometrů.
Částka za nižší plnění dopravních výkonů (skutečně bylo v roce 2014 ujeto na území
hl. m. Prahy 162 379 tis. vozových kilometrů) ve výši 28 760 tis. Kč, je převedena jako
zálohová platba na kompenzaci roku 2015 a plánovaná kompenzace, včetně přiměře
ného zisku za rok 2014, byla tudíž v celkové hodnotě 11 610 060 tis. Kč

Příměstská doprava
Dále je pro autobusovou dopravu poskytnuta dotace v celoroční výši 62 278 tis. Kč
na příměstské linky a linku 292:
• pro linky vedené na území hl. m. Prahy v pásmu 0 a linku 292 (46 568 tis. Kč),
• pro linky vedené ve vnějších pásmech 1, 2 (9 500 tis. Kč od obcí a 6 210 tis. Kč
od Krajského úřadu Středočeského kraje).

Ostatní činnosti a účetní položky
V ostatních činnostech, nezahrnovaných do jednotlivých závazků veřejných služeb,
postupuje DPP při plánování ve stanovení jejich výše tak, aby docházelo k jejich
rentabilitě, provádění bylo účelné vzhledem k využití kapacit a produktivitě.
Účetní položky, které DPP musí z pohledu svého založení obchodní společnosti evidovat,
jsou dle svého účelu alokovány k jednotlivým činnostem. Jsou to například vytváření
rezerv, dohadné či opravné položky nebo odložená daň. Poslední ze jmenovaných je
vedena mimo závazky veřejné služby a z důvodu podstatného rozdílu mezi účetními
a daňovými odpisy nákladově značně zatěžuje celkový výsledek hospodaření. Pro
rok 2014 byla plánována ve výši 480 mil. Kč.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
DPP rozepsal plánem pro rok 2014 do celkového výsledku hospodaření zisk ve výši
132 574 tis. Kč. Za hodnocené účetní období bylo ve skutečnosti dosaženo zisku
315 956 tis. Kč.
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Z pohledu odděleného vykazování jednotlivých činností se na tomto výsledku podílí
zejména:
• úspora v hlavní činnosti, kterou je zajištění závazku veřejné služby na území HMP
ve výši 58 138 tis. Kč,
• úspěšnější výběr přirážek k jízdnému i v souvislosti se zvýšením nominální hodnoty
s kladným dopadem 55 256 tis. Kč,
• dílčí výsledky hospodaření z vedlejších činností, jako jsou např. poskytování služeb
externím odběratelům, prodej vyřazovaného hmotného majetku, druhotných su
rovin a zboží, pronájem nemovitostí s celkovým kladným dopadem 91 954 tis. Kč.
Výsledky jsou přímým důsledkem revize všech procesů, které se týkají využití zdrojů
mimo závazek veřejné služby a zvýšení produktivity a efektivity těchto vedlejších
činností,
• kladné saldo krytí účetní položky odložené daně z přiměřeného zisku ve výši
72 140 tis. Kč. Poskytnutí přiměřeného zisku jako součásti kompenzace ze strany
HMP umožnilo financování části obnovy majetku a výnosové krytí této nákladově
náročné položky.
Z pohledu porovnání skutečnosti oproti plánovaným hodnotám byl výsledek hospo
daření lepší o 183 382 tis. Kč, což je důsledkem překročení plánovaných nákladů
o 68 622 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 252 004 tis. Kč.
Součástí celkového výsledku hospodaření jsou:
• M
 imořádný výsledek hospodaření, který dosahuje výše -2 822 tis. Kč a obsahuje
náklady na následné odstraňování škod z červnové povodně 2013 ve výši
11 796 tis. Kč, oproti tomu pojistné plnění ve výši 8 974 tis. Kč.
• Finanční výsledek hospodaření byl ve skutečnosti -290 799 tis. Kč a byl ovlivněn
vyšší ztrátou o 12 625 tis. Kč proti plánu.
• Provozní výsledek hospodaření byl ovlivněn ve skutečnosti oproti plánované hodno
tě 890 748 tis. Kč vyšším ziskem o 180 689 tis. Kč, z toho provozní náklady jsou vyšší
o 104 107 tis. Kč a provozní výnosy jsou vyšší o 284 796 tis. Kč.

TRŽBY Z JÍZDNÉHO
Tržby celého systému PID za období roku 2014 (bez přirážek k jízdnému) v porovnání
se stejným obdobím roku 2013 vzrostly o 2,70 %. Stále stoupající podíly smluvních
dopravců dosáhly proti minulému období nárůstu o 5,62 %, a tudíž tržby z jízdného,
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které jsou pro DPP skutečným vlivem do výsledku hospodaření, tj. bez podílu smluvních
dopravců, vzrostly oproti minulému období o 2,27 %.
Tržby z prodeje zvýhodněných časových jízdenek jsou proti porovnávanému období ro
ku 2013 vyšší o 1,53 %. V kategorii občanských zvýhodněných jízdenek proti roku 2013
nejvíce vzrostl prodej jízdného s 5měsíční platností v pražských pásmech P+0, a to
o 13,66 %. Tržby z prodeje jízdného s 365denní platností mírně poklesly o 0,86 %. V kate
gorii senior proti nárůstu tržeb o 23,77 % za 5měsíční kupony poklesly tržby za 90denní
kupony o 15,78 %. Stejně tak v kategorii student vidíme při zvýšení tržeb za 10měsícní
kupony o 17,26 % menší zájem o jízdné s 90denní platností, jehož tržby poklesly o 7,79 %.
Celkové tržby z prodeje časových zvýhodněných jízdenek, včetně přenosných a zaměst
naneckých, jsou proti srovnávanému období loňského roku vyšší o 2,20 %. Tržby z pro
deje přestupních jednotlivých jízdenek s platností 90 minut proti porovnávanému období
roku 2013 klesly o 2,27 %, u přestupních 30minutových jízdenek naopak tržby vzrostly
o 4,85 %. Tržby z prodeje jednotlivého i krátkodobého jízdného jsou celkově vyšší o 3,46 %.
Stanovený plán tržeb PID byl v roce 2014 splněn na 103,07 %.

Jednotka IT pokračuje v nastolené cestě
Naplňování strategické Koncepce jednotky IT úspěšně pokračovalo v průběhu celého
roku 2014. Oddělení Strategie a rozvoje IT se stalo plnohodnotným partnerem strate
gického a projektového řízení pro většinu ICT aktivit v rámci celého Dopravního podni
ku. V souladu s plánovaným harmonogramem realizace této Koncepce se podařilo do
končit několik významných projektů a transformačních aktivit, z kterých byly následně
vytvořeny závazné interní pokyny.
V souladu se strategickou Koncepcí JIT a úspěšným přechodem na model, kdy převážnou
většinu činností spojených se správou serverové a síťové infrastruktury zajišťují vlastní
pracovníci, bylo nutné zajistit některé služby, které poskytoval předešlý outsourcer a kte
ré není schopen Dopravní podnik zajistit vlastními silami. Jako například internetovou
konektivitu, datové okruhy a spoje na vzdálené pobočky, podporu výrobce na používaný
hardware atd. Na začátku roku 2014 se podařilo zrealizovat dvě ze tří částí VŘ, kdy došlo
k výraznému zlevnění v oblasti datových okruhů a poskytování podpory výrobce aktivních
prvků datové sítě. Obě služby v průběhu několika týdnů přešly do běžného provozu a byly
nastaveny transparentní dodavatelsko-odběratelské vztahy.
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V oblasti správy serverů byla provedena výměna diskových polí Enterprise, která byla spojena
s náročnou migrací dat z původních diskových polí na nová. Tato migrace byla provedena z větší
části za provozu, jen s krátkodobými výpadky kritických systémů. Dále byl zahájen rozvoj systé
mů pro virtualizaci serverů, který v příštích letech umožní snižování počtu fyzických serverů. Tato
skutečnost by měla vést ke snižování nákladů na HW infrastrukturu v oblasti serverů.
V oblasti datových sítí došlo ke každoroční obměně aktivních prvků u typů mimo podporu
(ukončena podpora ze strany výrobce), a postupnému rozšiřování WIFI sítě na jednotlivých
provozovnách.
V návaznosti na předešlou obnovu páteřních linek v CORE datové sítě, byl proveden upgrade
páteřních přepínačů pro datová centra. Toto bylo předpokladem budoucímu logickému slou
čení datových center na lokalitách Sokolovská a Kačerov, a plánované virtualizaci aplikač
ních serverů. Během roku 2014 se odbor Infrastruktury podílel na spuštění několika pilotních
projektů v oblasti péče o cestující, využívající datovou infrastrukturu jednotky IT. Například se
jedná o nové prodejní automaty, umístěné v exponovaných lokalitách Hlavního nádraží a letiště
Václava Havla, které nabízejí mnohem větší uživatelský komfort a nové služby.
V oblasti uživatelské podpory byla v průběhu roku 2014 prakticky dokončena centralizace
tisku v lokalitě Depo Hostivař. Dále se podařilo obměnit 6 kompletních informačních ki
osků (CD, KA, MO, PA, RE, DK) za novější model EAGLE Standard a na trasách metra pro
běhla v 6 lokalitách výměna informačních kiosků EAGLE za počítače All-In-One s aplikací
SiteKiosk. Dále byla provedena reinstalace PC v informačních kioscích na novější systém
s aplikací SiteKiosk, což umožnilo využít možnost operativnější správy těchto zařízení
a v konečném důsledku přinese vyšší kvalitu poskytované služby zákazníkům. V současné
době je modernizováno 15 informačních kiosků v DPP. V polovině roku 2014 byla spuštěna
plošná migrace na operační systém MS Windows 7, která běží dle harmonogramu.
V oblasti Aplikací bylo v roce 2014 největší změnou ukončení kontraktu na podporu a roz
voj aplikací poskytované firmou CSC od roku 2008 do února 2014. Část tímto kontraktem
zajišťovaných služeb (podpora systémů SAP a DMS) byla poptána formou veřejné zakázky
s uveřejněním, vypsané na konci roku 2013. U druhé hlavní části, byl, vzhledem k rozsáhlé
problematice, nejprve řešen způsob poptání těchto služeb. Nakonec na základě odborných
posudků na vlastnictví práv k tomuto SW bylo připraveno jednací řízení bez uveřejnění.
Při ukončení kontraktu na podporu a rozvoj aplikací došlo k zajištění části aktivit inter
ními zaměstnanci. To se projevilo výraznou úsporou v oblasti nákladů, která dosáhla
za období 10 měsíců více než 28 milionů Kč.
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Archiv
Na základě zákona o archivnictví a spisové službě zajišťovalo i v roce 2014 oddělení
Archiv odbornou správu dokumentů vzniklých z činnosti Dopravního podniku hl. m.
Prahy, akciové společnosti.
Zásadní událostí roku 2014 byla adaptace prostorů bývalého oděvního skladu na no
vou centrální spisovnu dokumentů, jejíž činnost byla zahájena 17. září 2014. Oddělení
Archiv tím po několikaletých odkladech získalo už velmi naléhavě potřebné místo pro
ukládání dokumentů se skartační lhůtou 1–10 let.
Do spisovny DPP bylo v roce 2014 nově přijato 350,26 běžných metrů (bm) dokumentů
určených k dočasnému uložení, obvykle na dobu 1–10 let. V rámci skartačního řízení
bylo se souhlasem Archivu hlavního města Prahy vyřazeno 401,85 bm dokumentů.
Celkem bylo zlikvidováno (včetně dokumentů schválených k likvidaci v závěru před
chozího roku) 40 555 kg dokumentů.
K trvalému uložení do depozitáře Archivu DPP bylo zařazeno 18,1 bm dokumentů,
967 ks osobních karet, 1 330 ks mzdových listů a další dokumenty.
V průběhu roku 2014 bylo v badatelně archivu zaregistrováno ke studiu historických
dokumentů uložených v Archivu DPP 17 badatelů z řad profesionálních historiků,
publicistů, soukromých zájemců o historii dopravy, a především studentů středních
a vysokých škol zpracovávajících maturitní, bakalářské nebo diplomové práce, kteří
vykonali celkem 25 badatelských návštěv.
Kromě toho Archiv DPP poskytoval četné odborné konzultace a rozhovory pro sdělovací
prostředky a další odborné instituce. Pro různé zájemce z řad odborných institucí,
občanských sdružení a škol Archiv DPP uspořádal 7 přednášek o historii pražské MHD.
V průběhu roku Archiv DPP odborně úzce spolupracoval s odborem Marketing a styk
s veřejností a s oddělením Externí a interní komunikace a také s Muzeem městské
hromadné dopravy v Praze.
Nejvýznamnějšími akcemi roku 2014 byly oslavy 40. výročí zahájení provozu pražského
metra, v jejichž rámci byly uspořádány výstavy ve stanicích metra na trati C, a pře
devším představena první část postupně vydávané Encyklopedie pražské MHD. Pro
Muzeum MHD ve Střešovicích Archiv DPP připravil výstavu k 75. výročí vypuknutí druhé
světové války.
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Zásobování
Odbor Zásobování vznikl organizační změnou z jednotky Zásobování k 1. 1. 2014. Odbor
přešel pod přímé řízení ekonomického ředitele. Toto uspořádání umožňuje efektivnější
řízení, ale má vyšší nároky na komunikaci mezi samostatnými útvary logistiky. Všechny
související procesní, personální a organizační náležitosti se podařilo již během prvního
pololetí nastavit tak, že provozní útvary nezaznamenaly žádné zhoršení vnitropodni
kových služeb v oblasti logistiky. Naopak zvýšená operativnost samostatného odboru
Zásobování přinesla zrychlení a ekonomické úspory.
Odbor Zásobování splnil všechny úkoly, které měl stanovené na rok 2014. To nebylo
jednoduché vzhledem k mnoha vnitřním i vnějším neočekávaným změnám. Jedním
z důležitých momentů byla například intervence ČNB v závěru roku a z ní plynoucí
změny kurzů. Odbor Zásobování se s nastalou situací vyrovnal a do roku 2015 zavedl
další kontrolní a plánovací opatření, aby logistické procesy zůstaly i nadále stabilní.

Odbor nemovitý majetek
Odbor Nemovitý majetek je součástí ekonomického úseku od druhé poloviny roku 2012.
Do té doby byl součástí Jednotky Správa nemovitého majetku.
Hlavní náplní tohoto odboru je zabezpečení smluvních vztahů ve vztahu k nakládání
s nemovitými věcmi a současně i smluvní ochrana zájmů DPP pro případ, že zájmy DPP
je dotčen nemovitý majetek jiného subjektu. V roce 2014 uzavřel odbor Nemovitý majetek
188 nových smluv vztahujících se k nemovitému majetku a 65 dodatků ke smlouvám
dříve uzavřeným. Jednalo se především o nájemní smlouvy, o smlouvy o zřízení věcných
břemen, smlouvy kupní a v neposlední řadě i o nepojmenované smlouvy uzavřené
v souvislosti se smluvním zajištěním vztahů v rámci širších zásahů do nemovitých věcí.
V rámci uzavřených nájemních smluv DPP vyfakturoval za rok 2014 nájemné v celkové
výši 160 294 330 Kč. Součástí smluvní agendy je i řešení plnění třetím subjektům, kdy se
jedná o vypořádání nákladů vzniklých při investiční výstavbě DPP (přeložky apod.). Dále
do agendy ONM patří i řešení užívání nemovitého majetku bez právního důvodu.
Výše uvedené činnosti jsou následně komplexně zpracovány po ekonomické stránce,
a to jak přímou fakturací nájemních smluv, tak kompletací podkladů pro další zpraco
vání ve specializovaných útvarech DPP. Dále vede evidenci smluv, včetně elektronické
evidence, a jejich archivaci.
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V odboru Nemovitého majetku je také zajišťována technická evidence nemovitých
věcí ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, které jsou
evidované jak v katastru nemovitostí, tak nepodléhající zápisu do veřejného seznamu.
Při evidenci je kladen důraz na soulad mezi stavem faktickým v terénu, stavem v účetní
evidenci a stavem v katastru nemovitostí. Součástí zabezpečení souladu je i činnost
týkající se majetkoprávního prověřování vlastnictví nemovitých věcí. Vlastnictví
nemovitých věcí Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, je kompletně
prověřeno a doloženo listinnými doklady z 80 %. Nemovité věci Dopravního podniku
hl. m. Prahy, akciové společnosti jsou ve veřejném seznamu vedeny v 99 katastrálních
územích po celé České republice, z tohoto v 86 katastrálních územích v hlavním
městě Praze a 13 katastrálních územích mimo hlavní město Prahu. Z celkového
počtu 4 984 položek evidence nemovitých věcí je ve veřejném seznamu evidováno
2 297 pozemků s celkovou výměrou 2 935 285 m2 a 530 staveb.
Dále je v rámci činnosti ONM metodicky veden modul SAP/R3 RE-FX, ve kterém je
veden veškerý nemovitý majetek DPP, všechny odběratelské nájemní smlouvy a jejich
fakturace a provádí rozúčtování nákladů na interní nájemce ve vztahu k vykazování
nákladů prokazatelných na veřejnou službu.

Veřejné zakázky, poptávková řízení
Odbor Veřejné zakázky, poptávková řízení je organizačně součástí ekonomického úseku
a jeho vznik se datuje k 1. 1. 2014. Vznikl rozdělením jednotky Zásobování na tři samo
statné odbory, které jsou nadále pod řízením ekonomického ředitele s přesně definova
ným posláním a působností.
Základním posláním odboru je zajišťování řádného průběhu procesu přípravy a organiza
ce zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách organizovaných
odborem, včetně zajišťování striktního dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a prováděcích předpisů tohoto zákona. V poslání odboru je
i příprava podkladů pro uzavření smluv na základě výsledků úspěšně ukončených zadá
vacích řízení.
Odbor přijímá požadavky od interního zákazníka a v součinnosti připravuje podklady pro
rozhodnutí, zda se jedná o podlimitní, nebo nadlimitní VZ.
V působnosti oddělení Veřejné zakázky je především komplexně zabezpečovat realizaci
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procesu veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy
současně řídí, organizuje a zajišťuje zpracování veškerých podkladů pro veřejné zakázky
v rámci DPP na základě požadavků interního zákazníka. Připravuje podklady pro před
stavenstvo a dozorčí radu v oblasti VZ a spravuje archiv veřejných zakázek. V rámci or
ganizační změny je na oddělení posilována tendence k přesunutí těžiště administrace
zadávacích řízení od externích subjektů směrem k interním výkonným zdrojům.
V působnosti oddělení Poptávková řízení je komplexně zabezpečovat realizaci procesu
poptávkových řízení realizovaných mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za
kázkách, kdy současně řídí, organizuje a zajišťuje zpracování veškerých podkladů pro
poptávkové řízení v rámci DPP na základě požadavků interního zákazníka.

Skladové hospodářství
Odbor Skladové hospodářství, zařazený v organizační struktuře v ekonomickém úseku,
pokračoval v optimalizaci nastavených nákupních hladin v prostředí provozních skladů
vhodných pro nastavení principu řízení vysoce obrátkových zásob pomocí funkcionality
minimálních a maximálních hladin a současně soustředěním zásob materiálů s nízkou
obrátkou do jedné lokality. Tímto dosáhl dalšího zvýšení obrátky a snížení hodnoty zásob
v těchto skladech, aniž by došlo k neúměrnému zatížení jiných částí logistických procesů.
V prostředí provozních skladů vozoven jednotky SVT byla zavedena pravidla pro vedení
zásob materiálů zařazených do tzv. výměnného systému, u nichž tímto došlo ke zpřesnění
evidence pohybu demontovaných a renovovaných náhradních dílů ve vlastním opraváren
ství přímo v účetní aplikaci SAP/R3.
Současně byl ve spolupráci s JSVA nastartován proces efektivního vytěžování ND a jejich
následného využití při provádění oprav vozidel.
V průběhu roku 2014 byly vytvořeny podmínky pro vlastní implementaci dlouho očekáva
ného projektu „čárových kódů“ do prostředí Centrálních skladů DPP, což se dále, po rea
lizaci, která je očekávána v průběhu roku 2015, zcela nepochybně projeví v kvalitě a rych
losti služeb poskytovaných interním zákazníkům v rámci celého DPP v oblasti skladování.
Odbor Skladové hospodářství dále v průběhu roku 2014 komplexně koordinoval a ná
sledně zajistil nastavení procesů v rámci spolupracujících útvarů logistiky pro splnění
podmínek certifikace QMS dle ISO 9001:2008. Tyto úkony byly v závěru roku završeny
úspěšnou recertifikací.
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personalistika

Personální vývoj
K 31. prosinci 2014 bylo v evidenčním stavu 10 829 zaměstnanců, z toho 9 303 mužů
a 1 526 žen. Počet a skladba zaměstnanců vychází z potřeb a možností zaměstnanosti
v rámci naší společnosti. Početně nejsilnější skupinou jsou řidiči MHD (38,8 %), dále
zaměstnanci v dělnických profesích (33,4 %) a následují TH zaměstnanci (27,8 %).
Vzdělanostní a věková struktura zaměstnanců společnosti se za rok 2014 významně
nezměnila. Stále výrazně převažují zaměstnanci střední generace se středním vzdělá
ním ukončeným maturitou a středním vzděláním bez maturity.
Struktura vzdělání odpovídá skladbě profesí v dopravně-technickém oboru.

Mzdová politika
Mzdová politika společnosti byla realizována ve smyslu jednotné KS, včetně společ
ných pravidel pro odměňování všech zaměstnanců společnosti.
Průměrná měsíční mzda zaměstnanců za rok 2014 činila 33 127 Kč, mzdové náklady
byly čerpány v celkové výši 4 357,057 mil. Kč. Výše mzdových nákladů byla ovlivněna
výplatou odstupného z organizačních a zdravotních důvodů.
V čerpání přesčasové práce došlo v roce 2014 k poklesu proti roku 2013 o 57 567 hodin.
Podíl předčasové práce k odpracovaným hodinám v roce 2014 činil 4,42 %.

Personální strategie a řízení lidských zdrojů
Rok 2014 byl pro DPP, jakožto nejvýznamnějšího strategického osobního dopravce
cestujících na území hlavního města Prahy a v příměstských oblastech, rokem
úspěšným, a to především z hlediska naplňování hlavního předmětu činnosti, na
kterém se podíleli všichni jeho zaměstnanci. Díky jejich společnému pracovnímu úsilí
rok 2014 ukončil DPP s výrazným kladným hospodářským výsledkem.
Tohoto výsledku bylo dosaženo na základě personální optimalizace DPP, tedy dosažení
a udržení takového personálního obsazení, při němž byl k dispozici přiměřený počet
zaměstnanců s potřebnými pracovními odbornými kompetencemi a zkušenostmi,
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odborníků motivovaných a odhodlaných k plnění veškerých podnikových funkcí
v souladu s jeho posláním, úkoly, zamýšleným rozvojem a strategií.
V roce 2014 došlo v úseku personálním DPP k významné organizační změně, která
byla realizována z důvodu optimalizace jeho činností, a to především v oblasti strategie
a řízení lidských zdrojů. Hlavním důvodem bylo zajištění tvorby a rozvoje personální
strategie v návaznosti na strategické cíle a vize vedení společnosti. Byl zahájen proces
analýzy personální oblasti a oblasti řízení lidských zdrojů DPP se zaměřením na zma
pování interních faktorů personálního úseku, které ovlivňují jím vykonávané procesy
a činnosti.
I v roce 2014 mezi základní priority personálních činností DPP patřila podpora vedou
cích zaměstnanců jak při realizaci řízení lidských zdrojů, tak při hodnocení skutečně
vykonaných pracovních činností podřízených zaměstnanců, kteří mají s DPP uzavřenu
Smlouvu o mzdě.

Výběr a nábor zaměstnanců
DPP se v roce 2014 zaměřil na obsazování volných pracovních míst kvalifikovanými
zájemci nejen z řad zaměstnanců DPP, ale i z externích zdrojů. Mimořádná pozornost
byla věnována náboru zaměstnanců na obsazení pracovních pozic na trase V.A, která
bude dokončena v roce 2015. Bez problémů jsme také zvládli proces obsazování
120 pracovních míst v oddělení Prodej jízdních dokladů.

Vzdělávání a rozvoj
Vzdělávání zaměstnanců a jejich odborný rozvoj je nedílnou součástí personální
strategie DPP. Úkolem odboru Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je zajišťování
profesního rozvoje zaměstnanců s cílem optimálně zabezpečovat aktuální vzdělávací
potřeby DPP a včas reagovat na požadavky budoucích potřeb výkonu a uplatnění
zaměstnanců ve společnosti.
V roce 2014 zajišťoval odbor Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců odborný růst zaměst
nanců DPP s cílem zajištění jejich profesního i osobnostního rozvoje. Nedílnou sou
částí byl i rozvoj zaměstnanců zařazených do Systému personálních rezerv.
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Zaměstnancům byla nabídnuta řada zajímavých školení a seminářů z oblasti legi
slativy a nových technologií prostřednictvím Programu rozvoje profesní odbornosti.
V roce 2014 se těchto akcí zúčastnilo 739 zaměstnanců.
Úspěšně bylo navázáno na seminář s tématem „Vybrané personální procesy v DPP“.
Tento seminář byl v modifikované formě připraven i pro zaměstnance, kteří zastávali
funkci mentora při adaptaci nových zaměstnanců.
Do nabídky byly opět zařazeny kurzy IT, kde si své počítačové dovednosti zdokonalilo
79 zaměstnanců.
Proběhl 11. ročník kurzu Management (dříve Škola liniového managementu), který
absolvovalo 29 zaměstnanců.
Nedílnou součástí vzdělávání se stalo Vstupní školení úseku personálního, které je
povinné pro nové zaměstnance DPP. V roce 2014 toto školení absolvovalo 732 nových
zaměstnanců. Koncem roku se součástí vstupního školení stalo i proškolování
zaměstnanců v rámci programu Compliance, který byl v DPP zaveden pod názvem
program Předcházení trestné činnosti.
Tradičně pokračuje v DPP odborný výcvik a odborná praxe žáků středních škol
a studentů vysokých škol. Tato oblast byla doplněna v roce 2014 o projekt POSPOLU
(Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi),
v rámci kterého bylo zapojeno 86 žáků a 5 pedagogů SPŠD (Střední průmyslové školy
dopravní, a.s.).
Pro 542 zaměstnanců jednotky Provoz Metro bylo realizováno školení z oblasti doprav
ní psychologie.
Rozvíjen byl dále Absolventský motivační program pro absolventy SPŠD a zahájen
první ročník Absolventského motivačního programu pro absolventy VŠ.
Byla zahájena příprava nového programu Kariérové poradenství s možností pomoci
při hledání uplatnění pro zaměstnance s VŠ kvalifikací, kteří chtějí změnit pracovní
pozici v rámci DPP.
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Sociální politika
Výhody a benefity pro zaměstnance, kterými se společnost snaží zvyšovat jejich moti
vaci, byly nastaveny dle kolektivní smlouvy na období 2010–2015, včetně dodatků.
Zaměstnancům poskytuje DPP příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění,
volnočasové poukázky, 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, výpomoc
v sociální nouzi, zaměstnanecké jízdné pro zaměstnance, rodinné příslušníky
a důchodce – bývalé zaměstnance.
Vybraným profesím, které jsou dány kolektivní smlouvou, hradí DPP část pojištění
odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.
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Bezpečnost

Krizové plánování
Preventivní opatření, efektivní a adekvátní reakce na krizové situace jsou úkolem
oddělení Krizové plánování. Krizové plánování v DPP i v roce 2014 vycházelo z kri
zového zákona a Krizového plánu hl. m. Prahy.
Naším oddělením bylo realizováno slaďování krizových norem DPP jak s normami
MHMP, tak i ve vztahu k organizačním či technologickým změnám v DPP. Protože
i v roce 2014 docházelo ke změnám na vedoucích funkcích, a rovněž z důvodu
reorganizací a přejmenování názvů jednotlivých útvarů, bylo nutné toto promítnout i do
vnitřních norem vydávaných oddělením Krizové plánování. V rámci slaďování norem byl
např. zpracován nový Povodňový plán, schválený Představenstvem společnosti, a s tím
související další vnitřní normy.
Pracovníci odd. 600110 spolupracovali a účastnili se různých námětových cvičení,
která měla za úkol prověřit připravenost DPP na různé krizové stavy. V souvislosti
s vybudováním protichemického varovného systému v pražském metru a s vydáním
tzv. Katalogového souboru typové činnosti STČ – 13/IZS „Reakce na chemický útok
v metru“ se účastnili rozsáhlého taktického cvičení „METRO 2014“ k ověření reálnosti
předpokládaných činností.
Cvičení se uskutečnilo po půlnoci 22. října 2014 a trvalo několik hodin. Zúčastnily se ho
všechny složky Integrovaného záchranného systému, a to na taktické, operační i stra
tegické úrovni. Vedle dalších organizací byly hlavními cvičícími Hasičský záchranný
sbor, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a čtveřice nemocnic spolu s Ústřední
vojenskou nemocnicí.
Cílem cvičení bylo ověřit nasazení a součinnost složek IZS a dalších složek, které by se
na záchranných a likvidačních krocích při chemickém útoku v podzemní dráze podíle
ly. Cvičení nebylo pouhou ukázkou, bylo taktické, aby zúčastněným pomohlo vyzkoušet
si, jak by taková situace ve skutečnosti probíhala.
Za DPP se zapojilo celkem 80 zaměstnanců na dispečincích DPP, 3 výjezdové skupiny
hasičského záchranného sboru DPP o síle 31 osob. Raněné vozily do pražských
nemocnic 3 autobusy DPP. Celkem do cvičení bylo zapojeno kolem 800 členů ze složek
záchranného systému a 90 figurantů.
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Bezpečnost a ochrana majetku
Bezpečnost a ochrana majetku je v současné době realizována oddělením 600120
a nově zřízeným oddělením 600140, které vzniklo k 1. červenci 2014 odštěpením části
problematiky zastřežení objektů DPP právě z útvaru 600120.
Koncepce ostrahy majetku napříč celým Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou
společností, je nejrozsáhlejší činností útvaru 600120. Splnit tuto náročnou činnost lze
pouze za předpokladu, že oddělení úzce spolupracuje s:
• bezpečnostními agenturami, které ostrahu fyzicky zajišťují,
• odbornými společnostmi, které zajišťují provoz technických zabezpečovacích
systémů, jež s ostrahou přímo souvisejí,
• Policií ČR a Hlídkovým útvarem Městské policie.
Z další činnosti oddělení vyplývá funkce administrátora v oblastech utajovaných infor
mací a ochrany osobních údajů. V neposlední řadě zajišťuje veškerou administrativní
činnost, která je spojena s vystavováním karet pro externí pracovníky firem působících
v DPP, a to jak karet magnetických, tak vjezdových.
Další nezbytnou součástí agendy útvaru je řešení a poskytování kamerových záznamů.
V roce 2014 byla útvarem realizována např. instalace bezpečnostního kamerového
systému v autobusové garáži Kačerov s IP kamerami monitorujícími celý objekt.
V minulém roce bylo také zajištěno 23 kamerových záznamů mimořádných událostí
z vozoven a garáží, které byly následně poskytnuty oprávněným složkám k dalšímu
opatření.
Oddělení 600140 – Ostraha objektů – zajišťuje ostrahu vozoven Hloubětín, Koby
lisy, Žižkov, Pankrác, Střešovice, Vokovice a Strašnice. Strážní službu vykonává na
8 desítek zaměstnanců DPP převážně v hlavním pracovním poměru, necelá 1/8 jsou
pracovníci na DPČ.
Od 1. září 2014 proběhlo sjednocení turnusů napříč všemi vrátnicemi výše zmiňova
ných vozoven a k 1. listopadu 2014 byl spuštěn upravený docházkový systém ISP, který
zjednodušuje a usnadňuje evidenci přítomnosti zaměstnanců DPP.
Útvar 600140 úzce spolupracuje s personálním úsekem a odborovými organizacemi.
Se vznikem Komise sociálního programu DPP a dotvořením konkrétní podoby
„Principů určujících postup KSP“ jsou od 4. června 2014 nastavena jasná pravidla
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a postupy pro zaměstnance při pozbytí zdravotní způsobilosti k původně vykonávané
profesi a jejich opětovné zařazení do pracovního procesu na pozici pracovníka ochrany
majetku a osob.
Do budoucna bude naší snahou prohloubit spolupráci s jednotlivými útvary při potřebě
umístit zaměstnance se změněnou zdravotní způsobilostí, která by jim neumožňovala
dále vykonávat dosavadní práci a hrozila by jim výpověď. V tento okamžik je sociální
program primárně zaměřen na zaměstnance pracující v nerovnoměrně rozvržené
pracovní době nebo zaměstnance bez konkrétního rozvrhu směn, nicméně i přesto
je snaha pomoci všem, kteří mají zájem o opětovné a plnohodnotné zařazení zpět
do pracovního procesu.

BOZP
Prioritou oddělení BOZP je, aby práce zůstala bezpečnou činností. Obecně platí,
že pracovní prostředí a výkon pracovních činností je vždy rizikovější než prostředí
občanské. To se týká všech pracovišť, včetně administrativních. Neexistuje žádné zcela
bezpečné pracoviště ani žádná zcela bezpečná práce. Z tohoto důvodu bylo hlavním
zájmem pracovníků oddělení BOZP v uplynulém období sledovat a aktualizovat soubory
pravidel a opatření, které chrání zaměstnance DPP před negativními důsledky života
v pracovním prostředí, a tyto pomáhat aplikovat i v praxi.
V tomto pojetí chápání prevence a nastavení základních standardů BOZP se naši pra
covníci aktivně podíleli na procesu zprovozňování prodlouženého úseku trasy me
tra V.A. Zejména při kontrolách nově budovaných stanic a technického zázemí měli
pracovníci oddělení možnost svými připomínkami a postřehy ovlivnit vytváření systému
BOZP. O účinnosti se budeme moci přesvědčit při nejbližších prověrkách BOZP, kdy
za plného provozu na této nové trase metra budeme hodnotit míru přijatých opatření
ke snížení rizik, která by vedla například ke vzniku úrazu. Právě roční prověrky
bezpečnosti a ochrany zdraví prováděné ve smyslu § 108, bod 5 ZP ve spolupráci s OO
přispívají k hlavnímu naplnění principu BOZP.
V souvislosti s provozem metra zmiňujeme, že se oddělení 600130 podílelo minulý
rok mimo jiné na školení strojvedoucích současných tří tras metra, kdy bylo školeno
320 strojvedoucích a celkově školením BOZP v různých typech a stupních prošlo
4 514 zaměstnanců DPP či zástupců cizích organizací s DPP spolupracujících. Za
zmínku stojí fakt, že již druhým rokem bylo pořádáno úzce profilované školení z té
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matu legislativy BOZP pro členy OO, kteří jsou pověření spoluprací v oblasti BOZP.
Stálým problémem DPP jsou pracovní úrazy, kdy v roce 2014 bylo šetřeno a dále zpra
cováno 368 pracovních úrazů. Ty si vyžádaly pracovní neschopnost našich zaměstnanců
s počtem 26 403 zameškaných kalendářních dnů, tzn. na jeden pracovní úraz připadne
více než 70 zameškaných dnů. Vedle běžných pracovních úrazů bylo zaznamenáno
také 48 případů, které byly způsobeny napadením cizí osobou, a to převážně u profese
přepravní kontrolor.
Přesto, že při zavádění bezpečných postupů v konkrétních podmínkách na pracovištích
jsou stále rezervy, praxe ukazuje velké zlepšení povědomí a informovanosti o nutnosti
dodržování zásad BOZP v každodenní pracovní činnosti našich zaměstnanců.

POŽÁRNÍ OCHRANA
Cílem činností v oblasti požární ochrany je předcházet požárům, vytvářet podmínky
pro jejich úspěšnou likvidaci a minimalizovat jejich dopady na životy, zdraví a majetek.
Garantem zajištění požární ochrany DPP a partnerem pro orgány státní správy na
úseku požární ochrany je Hasičský záchranný sbor DPP (dále jen HZS). Do působnosti
HZS náleží požární prevence, péče o věcné prostředky požární ochrany a zajištění
nepřetržité akceschopnosti jednotek Hasičského záchranného sboru DPP pro likvidaci
požárů a řešení dalších mimořádných událostí v objektech a v provozu DPP.
V roce 2014 jsme zaznamenali celkem 552 výjezdů jednotek HZS k mimořádným
událostem. Z tohoto počtu bylo 31 požárů, 36 zásahů u dopravních nehod silničních
a kolejových vozidel, 178 technických a ostatních pomocí, 37 likvidací úniku nebez
pečných látek, 22 živelních pohrom, 28 prověřovacích cvičení a 220 výjezdů na signa
lizaci elektrické požární signalizace.
V souladu s Plánem odborné přípravy jednotek požární ochrany na rok 2014 byla
prováděna důsledná a systematická odborná a fyzická příprava zaměstnanců HZS,
Pokračoval pravidelný nácvik havarijních postupů pro jednotlivé typy kolejových
vozidel metra, tramvají a autobusů. Uskutečnili jsme odborná zaměstnání členů
lezeckých skupin a obsluhovatelů motorových pil. Zajistili jsme pravidelnou odbornou
přípravu členů jednotek sboru dobrovolných hasičů podniku zabezpečujících požární
ochranu autobusových garáží. Velká pozornost byla věnována zvládnutí obsluhy nově
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pořízených zásahových prostředků – kyslíkových dýchacích přístrojů, detektorů plynů,
termokamer a automatických externích defibrilátorů.
V rámci integrovaného záchranného systému (IZS) jsme se podíleli na přípravě
a realizaci zářijového cvičení s námětem hromadné nehody osobních vozidel a auto
busu v tunelu Blanka. Dále jsme se v září zapojili do realizace jedné úlohy 3. ročníku
metodického cvičení zdravotnických záchranných služeb „Pražská 155“. V říjnu
proběhlo rozsáhlé taktické cvičení složek IZS a DPP „METRO 2014“ s námětem
teroristického útoku bojovou chemickou látkou ve stanici metra Anděl.
Provedli jsme kontroly všech nadzemních, podzemních a nástěnných hydrantů
a suchovodů v DPP (celkem 2 164 zařízení) a koordinovali jsme kontroly a revize
přenosných a pojízdných hasicích přístrojů v DPP (celkem 13 891 ks). Průběžně jsme
aktualizovali dokumentaci zdolávání požáru, zejména v návaznosti na rekonstrukce
EPS a stavební změny ve stanicích metra.
Činnost požární prevence spočívá zejména v předcházení požárům a nebezpečným
situacím. Plnění úkolů požární prevence vyplývá z platných právních předpisů,
zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a směrnic DPP, které směřují k zajištění požární bezpečnosti zaměstnanců a cestující
veřejnosti. Oddělení Požární prevence stanoví v rámci kontrol nebo zpracovávání
dokumentace požární ochrany opatření k zajištění minimálního rizika vzniku požáru.
V návaznosti na tento úkol je jako prioritní spolupráce se všemi útvary DPP a do
značné míry i s cizími organizacemi. V rámci projektových řešení požární bezpečnosti
staveb se uskutečnilo 173 jednání s projektanty.
Kontroly o dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně jsme
uskutečnili ve všech objektech a zařízeních DPP v počtu 462 preventivních požárních
kontrol. V případě zjištění závad byla stanovena opatření k jejich odstranění.
V roce 2014 bylo v rámci DPP proškoleno 2 328 vedoucích zaměstnanců, včetně odbor
né přípravy preventivních požárních hlídek a požárních dohledů, a dále 90 vedoucích
zaměstnanců dodavatelských firem.
V oblasti požární ochrany staveb jsme prováděli schvalování a posuzování stavebních
projektů nových staveb a staveb rekonstruovaných, zúčastňovali jsme se 405 technic
kých kontrol, přejímek a kolaudací staveb.
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V průběhu roku byla rozpracována aktualizace vnitropodnikové normy, týkající se
zabezpečení požární ochrany ve stanicích metra.
Pokračovali jsme v označování objektů a zařízení DPP bezpečnostními značkami.
Na vybraných objektech bylo ve spolupráci s výjezdovou jednotkou HZS DP provedeno
9 cvičných požárních poplachů.
Další agendou jsou souhlasy k pracím zaměřené na práce prováděné ve stanicích
metra. Účast oddělení Požární prevence byla na 211 těchto jednáních.
Významný objem činnosti všech útvarů HZS souvisel s dokončováním nového úseku
metra V.A, jednalo se o účast na technických prohlídkách, přejímkách, vybavení
věcnými prostředky PO a zpracování dokumentace zdolávání požárů.

KONTROLA
Odbor Kontrola v rámci své působnosti zajišťuje provádění interních kontrol s cílem
poskytnout komplexní přehled o fungování pracovních procesů, hospodaření s pro
středky společnosti, ale i o úrovni a kvalitě služeb DPP. Za uplynulý rok 2014 byly
kontrolní akce uskutečňovány dle plánu kontrolní činnosti, ve kterém byly zapraco
vány návrhy jednotlivých úseků DPP a kontroly stanovené vnitřními normami. Kon
troly byly zaměřeny na dodržování interní a všeobecné legislativy. Kontrolní činnosti
operativního charakteru spolu s mimořádnými akcemi byly realizovány na základě
požadavků managementu společnosti, odborových organizací, externích subjektů či
podnětů od zaměstnanců i cestující veřejnosti.
Vyhodnocené informace realizovaných kontrol poskytovaly relevantní údaje o kon
krétním stavu dané problematiky. Rozbor situací a přijetí závěrů přispěly vedoucím
zaměstnancůmk odstranění vzniklých nedostatků, nalezení optimálních řešení zkou
maného problému a k následnému zdokonalení činnosti naší společnosti.
Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců je prováděna v souladu s platnou
legislativou na základě požadavků vedoucích zaměstnanců naší společnosti. V té
to souvislosti odbor Kontrola spolupracuje se Správou sociálního zabezpečení
a personálním úsekem.
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Provádění kontrol na alkohol a jiné návykové látky u zaměstnanců DPP je v průběhu
celého roku nedílnou součástí činnosti, kterou se odbor Kontrola zabývá.
V roce 2014 proběhl na Stanici technické kontroly dozorový audit systému manage
mentu kvality (QMS) EN ISO 9001:2008 v rozsahu recertifikace. Na základě auditu
bylo konstatováno, že organizace je způsobilou obnovení certifikátu dle standardu
ISO 9001: 2008 pro další tříletou certifikační periodu. Systém je udržován a je efektivní.
Certifikaci provedla společnost LRQA (Lloyďs Register Quality Assurance).
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marketing a komunikace

Oblast marketingu a komunikace se i v roce 2014 zaměřila na osvědčené projekty pro
cestující veřejnost, přišla však i se zajímavými novinkami a samozřejmě nezapomněla
ani na komunikaci směrem k zaměstnancům DPP. Jedním z hlavních úkolů bylo stejně
jako v letech minulých posilování dobrého jména s cílem prezentovat Dopravní podnik
jako silnou, stabilní a rozvíjející se společnost.
Stěžejní akcí roku byly zejména oslavy 40. výročí zprovoznění pražského metra. Oslavy
odstartoval v pondělí 5. května 2014 křest Encyklopedie pražské MHD a slavnostní
otevření výstavy „Jak se stavělo metro”. Další pomyslnou svíčku z narozeninového dortu
metra Dopravní podnik sfoukl, když do společenského sálu depa Kačerov pozval v úterý
6. května zaměstnance metra, novináře a představitele města k slavnostnímu setkání,
spojenému s premiérovým promítáním filmu k výročí metra. Po ukončení setkání se
přítomní odebrali k lávce do haly depa, kde čekala třívozová souprava Ečs s dobově
oděnou posádkou, připravena odvézt hosty do stanice Florenc. Stejně jako při jízdách
zážitkové turistiky bylo možné zpomalit a nahlédnout do spojky mezi trasami či zastavit
v tubusu Nuselského mostu a pocítit jeho houpání při jízdě protijedoucí soupravy.
Cestu doprovázel zasvěcený výklad a odpovědi na dotazy novinářů. Ve vestibulu stanice
Florenc C byla poté odhalena ojedinělá výstava Metro ve světě.
Šestá hodina ranní a oslavy? Ve středu 7. května v tuto brzkou hodinu začal hudební
maraton Nalaďte se v metru jako nedílná součást oslav pražské podzemky. Ve stanicích
prvního céčka se vystřídaly během 45 koncertů více jak tři desítky hudebních těles. Když
kapely balily své vybavení ve stanicích metra, další party lidí už po areálu depa Kačerov
připravovaly vše ke zdárnému průběhu Dne otevřených dveří. Než se ve čtvrtek 8. května
začaly tvořit fronty před vrátnicí do depa, nastala mačkanice ve stanici Kačerov. Odtud
v 9:19, tedy ve stejný čas jako v roce 1974 (jen o den dříve), vyjela po trase I.C souprava
Ečs . Druhý nápor nadšenců zažilo kačerovské nástupiště za půl hodiny, když se tu sešla
„Éčéeska“ s pětivozovou soupravou 81-71, která zahájila v roce 1980 provoz na úseku II.C
z Kačerova do stanice Kosmonautů (dnes Háje). Unikátní společné focení obou souprav
se odehrálo během dne ještě ve stanici Hlavní nádraží a Pražského povstání. Samotný
DOD, jak se vžila zkratka pro Den otevřených dveří, překvapil. Svátek nesvátek, do depa
přišla téměř desetitisícovka zájemců o prohlídku zázemí provozu pražského metra,
okořeněnou ukázkami z pestré činnosti Hasičského záchranného sboru podniku.
Oslavy zahájení provozu metra se projevily i na povrchu. A tak se pro některé
Pražany trochu nečekaně v pátek 9. května 2014 do ulic rozjely soupravy historických
dvounápravových tramvají na linkách 3, 18 a 23. Připomněly ukončení provozu posledních
tří linek s těmito vozy z 8. května a rozlučkový konvoj starých vlaků z 9. května 1974.
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Ze střešovické vozovny vyrazily i tentokrát na své trasy tak, aby se zejména pro oko
nadšenců sešly v pravé poledne na náměstí Bratří Synků, odkud poté linka číslo 3 odjela
směrem do Holešovic, linka číslo 18 k vozovně Pankrác a linka číslo 23 na Spořilov. Na
lince 18 se představil nově zrekonstruovaný motorový vůz 2172 z posledního vlaku, který
provoz tramvají před čtyřiceti lety ukončoval.
Úmyslně na závěr jako třešničku na pomyslném dortu si Dopravní podnik nechal akci,
která na první pohled nepatřila v celotýdenním itineráři oslav k hitům. Jak se ale
ukázalo, projekt „Umění v metru“ si své příznivce stihl najít. Čtyřiadvacítka uměleckých
děl dokázala, že prostor, který denně využíváme k cestování, nemá jen čistě praktickou
rovinu, ale ukazuje nám i svou estetizující tvář v podobě soch, uměleckých objektů či
výtvarných řešení jednotlivých stanic.
Týden oslav se pozitivně projevil na počtu mediálních výstupů. V roce 2014 jich bylo
zaznamenáno celkem 8 849, přičemž toto číslo zahrnuje medializaci Dopravního
podniku jak v tisku, TV, tak i rozhlase. V porovnání s rokem 2013 se jedná o téměř
třetinový vzestup a zároveň rekordní počet za posledních pět let. Zcela nejvíce příspěvků
(1 029) vykázal únor, který patřil kauze ohledně dodávky jízdenek od firmy Neograph,
o níž se média začala opětovně zajímat po zadržení podnikatele Ivo Rittiga. Vysoký
zájem médií vzbuzoval také vývoj kolem soudního řízení a budoucnosti karty Opencard.
Naopak nejméně příspěvků vůbec se objevilo v lednu (534). Pozitivně vyzněla v médiích
během roku 2014 mnohá témata, mezi něž například patřily: doprovodné akce spojené
se 40. výročím pražského metra či výstupy o dohodě se Škodou Transportation o úpravě
problematické smlouvy týkající se dodávky tramvají 15T ForCity pro DPP. Ke zvýšení počtu
kladných zpráv přispělo rovněž znovuotevření stanice metra Národní třída a projekty
DPP, jako je partnerství s Pražskou muzejní nocí či projekt Kinobus. Jako pozitivní
bod v oblasti PR lze vnímat i získanou cenu od Asociace public relations agentur. Ta
slavnostně vyhlásila 10. června 2014 výsledky 9. ročníku oborové soutěže Česká cena
za public relations. Jednu z cen, a to v kategorii Krizová komunikace, získal i Dopravní
podnik. Za projekt „Třídenní uzavření pražského metra hollywoodskými filmaři“, které
proběhlo v předloňském srpnu, získal 3. místo. Ceny byly uděleny celkově v 19 z 20
kategorií, a to z rekordních 146 přihlášených projektů.
Lehký pokles návštěvnosti, konkrétně o 1,44 % oproti roku 2013, zaznamenal web
Dopravního podniku s celkovým počtem 23 026 756 návštěv. Po hlavní stránce (kde už
jsou přímo zobrazeny aktuální informace o stavu sítě) byly na webu nejnavštěvovanější
obecné informace o dopravě v Praze, dále pak o cenách jízdného a kartě Opencard.
Každý návštěvník si za rok 2014 na webu zobrazil v průměru 3,33 stránky. Průměrná
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doba návštěvy webu na 1 návštěvníka činila za rok 2014 přesně 1 minutu a 43 vteřin
(o 5 vteřin méně než v průměru za rok 2013). Z celkového počtu návštěv bylo 29,01 %
uskutečněno přes mobilní telefony a tablety, oproti roku 2013 pak vzrostl počet návštěv
z těchto zařízení o 10,84 %. Nejnavštěvovanějším dnem roku se stalo úterý 2. prosince
2014, kdy bylo zaznamenáno 296 668 návštěv. Důvodem byla výrazná opatření a omezení
MHD související s ledovkou, která během několika hodin ochromila prakticky celou síť
pražských tramvají. Nejhledanějšími výrazy přímo na stránkách se staly „opencard“
(včetně varianty „open card“ s podílem 3,62 %), „metro“ (1,59 %) a „jízdní řády“ (1,18 %).
Stejný trend, tedy lehký pokles, zaznamenal Dopravní podnik také v oblasti podnětů
od cestující veřejnosti. V roce 2014 bylo pracovníky odboru Marketing a komunikace
zpracováno 14 441 podání různého charakteru, včetně 7 817 stížností, což je oproti
předchozímu roku o 2 % méně. V polovině října roku 2014 byl upraven kontaktní formulář,
v němž je nově po uživatelích požadováno potvrzení autorizačního e-mailu. Následkem
této úpravy došlo k úbytku vulgárních či anonymních podnětů o 12 %.
V rámci činností interní komunikace měl i v roce 2014 nezastupitelnou úlohu Intranet.
Například na hlavní intranetové stránce bylo publikováno více než 200 zpráv, které byly
formou aktualit rovněž distribuovány na Komunikační body (nástěnky) v areálech DPP.
Byly tak k dispozici těm zaměstnancům, kteří nemají na pracovišti přístup k elektronické
komunikaci. Intranet, prostřednictvím téměř 130 soutěží, rovněž zaměstnancům přinesl
šanci vyhrát vstupenky na kulturní, společenské a sportovní akce těch pořadatelů, kteří
byli partnerem DPP. Účinnými nástroji interní komunikace byl i v roce 2014 bulletin DPP
aktuálně a tradiční měsíčník pro zaměstnance – DP kontakt, který vloni završil již
19. ročník své existence.
Nezbytným komunikačním nástrojem Dopravního podniku vůči veřejnosti byl v roce 2014
i Facebook. Facebooková stránka, fungující od září 2013, se na konci roku 2014 mohla po
chlubit 4 350 fanoušky. Novou cestou se v roce 2014 vydal projekt Komunikačního vagonu,
jehož cílem je zpestřit cestujícím čas strávený v pražském metru. V prostředním vagonu
určené vlakové soupravy, jezdící na lince A, byly prezentovány nejen upoutávky na akce Do
pravního podniku a neziskových organizací, ale odstartovala zde také zbrusu nová kampaň
Seznamte se s…, která i v následujícím roce přinese cestujícím zajímavosti týkající se vy
braných témat (např. Česká republika, Mistrovství světa v hokeji, 90 let provozu autobusů,
140 let MHD v Praze apod.). Od října roku 2014 mohou Pražané v soupravách metra potkávat
také vizuály kampaně Víte, že… Původních 20 motivů, rozdělených do čtyř kapitol (autobusy,
tramvaje, metro a obecné informace z „kuchyně“ Dopravního podniku), se na přelomu roku
rozrostlo o další dvacítkovou porci zajímavých údajů největšího pražského dopravce.
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Ani v roce 2014 nechyběly tradiční a oblíbené akce Dopravního podniku, jakými byly
například Kinobus, Dny otevřených dveří, Mikuláš či Nalaďte se v metru. Kinobus, který
vyrazil na své filmové turné 23. června, přilákal opět nemalou skupinu příznivců českých
filmů. V průměru na jedno představení dorazilo více než 300 diváků, což v konečném
součtu znamenalo návštěvnost na hranici 15 tisíc. Nejvíce návštěvníků si našlo cestu za
filmy do Stromovky, na Prosek a Opatov. Absolutně nejvyšší návštěvnosti se dočkal film
Vejška s 950 diváky. I v roce 2014 putovala s Kinobusem kasička se sbírkou Pomozte
dětem, do níž bylo vybráno celkem 10 040 Kč.
V roce 2014 otevřel Dopravní podnik své brány veřejnosti celkem dvakrát. Poprvé v rámci
oslav 40 let pražského metra, a to 8. května, kdy zpřístupnil areál depa Kačerov a podruhé
20. září, kdy mohli návštěvníci nahlédnout do jindy nepřístupných objektů depa a garáže
Kačerov a vozovny Pankrác. Oba Dny otevřených dveří se setkaly s nebývalým zájmem
veřejnosti a Dopravní podnik tak mohl být přiblížen malým i velkým návštěvníkům v tom
nejlepším světle.
V sobotu 6. prosince připravil Dopravní podnik pro děti a jejich rodiče mikulášskou
nadílku ve vozovně Střešovice. Kromě tohoto objektu mohli cestující na mikulášskou
družinu narazit také v Komunikačním vagonu, kde populární tři postavy rozdávaly
sladkosti a drobné dárky všem dětem, které jim zarecitovaly či zazpívaly. Vítaným
zpestřením v provozu bylo i vypravení historické mikulášské tramvaje a taktéž historické
soupravy 81-71, která jezdila po trase linky A.
Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2014 Dopravní podnik Pražanům zpestřil
cestování hudební akcí Nalaďte se v metru. Její první díl, 7. května, v jehož rámci
vystoupily více jak tři desítky hudebních těles v rámci 45 koncertů, doplnilo 17. prosince
„vánoční vydání“, kdy na sváteční strunku cestující ladily například Pěvecký sbor DPP,
Big Band VOŠ Jaroslava Ježka či dětské pěvecké soubory Klíček, Bruncvík
a DPS Jiskřička. Ve vestibulech čtyř stanic metra se tak odehrálo 16 vánočních koncertů.
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OBOROVÉ VZTAHY

DPP se aktivně účastní evropského výzkumného projektu Mezinárodního svazu
veřejné dopravy UITP 3iBS (Inteligentní, inovativní a integrované autobusové systémy)
v rámci tzv. expertní skupiny. Cílem projektu je koordinace a podpora dalšího rozvoje
efektivních autobusových systémů v městském prostředí. V průběhu roku 2014 byla
sledována a řešena témata standardizace a modernizace palubních informačních
a odbavovacích systémů a řízení a zvyšování kvality poskytovaných služeb, včetně
využití zkušeností DPP s implementací mezinárodních norem ISO 9001 a EN 13816.
DPP se v roce 2014 zapojil rovněž do projektu UITP věnovanému problematice CBTC
(Communications-Based Train Control; řízení vlaku založené na komunikaci), která se
týká signalizačních a zabezpečovacích systémů podzemní dráhy. DPP tak má možnost
být součástí mezinárodní expertní skupiny a sdílet nejvyspělejší technologické
know-how v této oblasti. V rámci skupiny byly řešeny technické a ekonomické aspekty
přiblížení vlakových zabezpečovačů pro dráhu (ETCS) a pro metra (CBTC). Další
oblastí zájmu byla optimalizace stávajících systémů ve smyslu zvyšování spolehlivosti
systému a navyšování přepravní kapacity tratí.
V roce 2014 pokračoval DPP ve zpracovávání tzv. benchmarkingových studií, jejichž
smyslem bylo srovnání se zahraničními i tuzemskými dopravními podniky s cílem
zlepšit aktivity DPP v oblastech aktuálního zájmu. Studie se zabývaly mj. uniformami
zaměstnanců vybraných dopravních podniků v Evropě, problematikou bezplatné MHD
v ČR i v Evropě, drážními vozidly pro údržbu tratí v metru, technologickými postupy při
výstavbě metra či možnostmi využívání signálu pro mobilní telefony v tunelech u za
hraničních dopravních podniků.
Významné postavení DPP mezi evropskými dopravci dokazuje i několik desítek
zahraničních delegací, které navštívily ČR a které se zajímaly zejména o technologická,
opravárenská a dispečerská centra. DPP je vyhledávaným partnerem nejen pro
výměnu zkušeností z oblasti provozu, organizace a financování, ale často též pro řadu
dalších, detailních aspektů městské veřejné dopravy. Například v lednu DPP přivítal
odborníky z Maďarska z budapešťského Výzkumného ústavu dopravy, kteří se zajímali
zejména o proces obnovy a modernizace vozového parku tramvají a tramvajové
infrastruktury. V březnu se do Prahy podívala delegace z Nizozemí, která projevila
zájem o informační centra dopravního podniku a o kolejovou trakci. V dubnu kromě
juniorských profesionálů z Mezinárodního svazu veřejné dopravy UITP, kteří zavítali
do depa Kačerov a ocenili profesionalitu a vysokou kvalitu poskytovaných služeb, do
Prahy přijela i delegace z Walesu. Na jaře rovněž přivítal DPP odborníky z Polska
a ze SRN. Obě skupiny chtěly poznat hlavně kolejovou trakci a obdivovaly množství
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metrem a tramvajemi přepravených cestujících. Z letních odborných návštěv DPP
lze zmínit například delegaci ze Švýcarska. Zástupci dopravního podniku města
Lausanne se zajímali o tramvaje Škoda 15T, proto se jejich návštěva uskutečnila
ve vozovně Pankrác. Kromě diskuse s technickým ředitelem následovala i detailní
prohlídka vozidla. V průběhu prázdnin do Prahy zavítala i skupinka odborníků
z Malajsie, která se informovala zejména o tramvajové dopravě. Byly jí poskytnuty
detailní informace k vozovému parku, k technickému zázemí v Ústředních dílnách
DPP, k infrastruktuře i k preferenčním opatřením v uliční síti metropole. V září
přijela na pozvání generálního ředitele delegace z Maďarska, která chtěla poznat
systém tankování nafty do autobusů ve vybraných garážích DPP. Ocenila vysokou
profesionalitu procesů a využívání špičkových technologií DPP. Na podzim zavítaly do
DPP tři skupiny dopravních odborníků z Jižní Koreje. Zástupci hlavního města Soulu
se zajímali o nastavení systému veřejné dopravy v Praze. Obdivovali praxi územního
plánování v Praze s ohledem na potenciální trasování linek metra a tramvají bez
kolize s jinými stavbami. Další korejská skupina se zajímala o vztahy zaměstnavatele
s odborovými organizacemi. Diskuse se zúčastnil zástupce personálního úseku i jedné
z odborových organizací DPP. V říjnu přijela opětovně do Prahy i skupina studentů
z Dánska (Technická škola Mastrinmestreskole), která chtěla i tentokrát navštívit
Ústřední dílny DPP, kde hlavním tématem kromě odborné přednášky bylo zajištění
provozuschopnosti tramvají. Poslední říjnový den zavítala do DPP delegace z Ukrajiny.
Generální ředitel kyjevského dopravního podniku se společně se zástupci města Kyjeva
informoval hlavně o tramvajové dopravě. Po exkurzi na tramvajový dispečink DPP se
delegace odebrala do Hostivaře, kde navštívila Opravnu tramvají. V průběhu podzimu
jsme v DPP přivítali dopravní odborníky z Číny. Zástupci magistrátu města Pekingu
se detailně zajímali o systém veřejné dopravy v Praze. Ocenili vysokou profesionalitu
zaměstnanců DPP, úroveň poskytovaných služeb s ohledem na nízkopodlažnost
a bezbariérovost a obdivovali navigační systém pro nevidomé. V listopadu přijeli do
Prahy studenti ze Slovenska ze Žilinské univerzity, kteří se tak zařadili mezi několik
dalších odborných exkurzí studentů středních a vysokých škol, budoucích profesionálů
v oblasti veřejné dopravy. Tak jako každý rok navštívila různá pracoviště DPP v rámci
dvoutýdenní stáže i skupina studentů Střední průmyslové školy dopravní z Německa,
z Drážďan.
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Priority v nadcházejícím období

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, nejvýznamnější subjekt v systému
Pražské integrované dopravy, věnuje mimořádnou pozornost dalšímu zvyšování
rozsahu a kvality svých služeb, čímž významně přispívá k udržení vysokého podílu
MHD na celkové přepravní práci na území Prahy, což je jedna z rozhodujících
podmínek pro zajištění únosné dopravní situace. Naplnění tohoto cíle je spojeno
s potřebou odpovídající obnovy a rozvoje všech částí technické základny, což
spolu s optimalizačními opatřeními v provozní činnosti patří ke klíčovým úkolům
nadcházejícího období. Určujícím faktorem je však nepříznivá ekonomická situace,
která vyžaduje důsledné posuzování realizační naléhavosti jednotlivých záměrů, se
stanovením a následnou maximální podporou jednoznačných investičních priorit.
Vzhledem k omezeným investičním možnostem městského rozpočtu se podmínkou
realizovatelnosti finančně nejnáročnějších akcí, prvořadě v oblasti dopravních staveb,
stává zabezpečení jejich spolufinancování z evropských fondů. Je tudíž nezbytné,
aby této skutečnosti odpovídala jejich příprava a bylo dosaženo stavu, umožňujícího
s dostatečnými předpoklady úspěšnosti žádat o příslušné dotace.
K rozhodujícím prioritám, vycházejícím ze základních rozvojových dokumentů
města, jednoznačně patří další rozšiřování sítě městské kolejové dopravy, zaručující
odpovídající nárůst podílu segregovaných tras MHD. Jsou tak vytvářeny předpoklady
pro zvyšování pravidelnosti, rychlosti a bezpečnosti MHD, neopomenutelná je rovněž
související redukce ekologické zátěže území města, daná větším využitím elektrické
trakce. Prvotním předpokladem realizace nových tras městské kolejové dopravy
je jejich zohlednění v územně plánovací dokumentaci. V této oblasti bude klíčovou
záležitostí, aby akcentované záměry, především v oblasti nových tramvajových tratí, byly
potvrzeny v aktuálně pořizovaném Metropolitním plánu, čemuž bude Dopravní podnik
hl. m. Prahy, akciová společnost, věnovat maximální pozornost v rámci projednávání
výstupů prací na tomto základním rozvojovém dokumentu. Obdobný přístup vyžaduje
rovněž proces zohlednění některých nových tramvajových tratí v platném Územním
plánu SÚ hl. m. Prahy formou jeho změn. O pořizování celoměstsky významných
změn daného zaměření rozhodlo vedení města v zájmu urychlení včlenění některých
vybraných rozvojových záměrů do územně plánovací dokumentace. Konkrétně se jedná
o tramvajové tratě, směrované do oblasti Jižního Města a do Suchdola, tramvajové
propojení Na Veselí – Budějovická, mimořádná pozornost je věnována i záležitosti
doplnění sítě tramvajových tratí v centru města.
Rok 2015 je významný v oblasti završení realizační fáze zásadních záměrů v síti metra.
Patří sem prvořadě zprovoznění úseku metra V.A Dejvická (mimo) – Nemocnice Motol,
jímž je zabezpečeno zlepšení dopravní obsluhy území MČ Praha 6 a motolských
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nemocničních areálů, s dosažením odpovídající redukce autobusové dopravy.
Neopomenutelným přínosem je dopravní odlehčení exponovaného území Vítězného
náměstí, jež je umožněno ukončením autobusových linek v novém terminálu u stanice
metra Nádraží Veleslavín. Výrazný posun bude dosažen v mimořádně sledované
oblasti bezbariérového zpřístupnění stanic metra, neboť do konce roku 2015 budou
uvedeny do provozu výtahy, propojující nástupiště s úrovní povrchu ve stanicích metra
Můstek A/B, Anděl a I. P. Pavlova. Pro daný rok nejsou vytvořeny podmínky k realizaci
tramvajových novostaveb, těžiště zvyšování technické úrovně sítě tramvajových
tratí tak bude nadále spočívat v realizaci připravených rekonstrukcí jejich klíčových
úseků. K nejdůležitějším záměrům, realizačně směrovaným do daného období, patří
především RTT Bělehradská, RTT Vršovická a RTT Střešovická – Na Petřinách.
Bude pokračovat příprava realizace dalších významných staveb městské kolejové
dopravy. Po dokončení projednání návrhu dokumentace pro stavební povolení úvodního
realizačního úseku trasy metra D Pankrác – Depo Písnice bude zpracován čistopis této
dokumentace, proběhnou výkupy pozemků a v závěru roku 2015 se předpokládá podání
žádosti o stavební povolení. Dalším úkolem daného období je zpracování dokumentace
pro výběr zhotovitele stavby.
V oblasti přípravy novostaveb tramvajových tratí bude pozornost nadále
směrována na dva záměry, pro jejichž realizaci jsou plně vytvořeny podmínky
v územním plánu. V případě TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec, u níž bylo
soudně potvrzeno pravomocné územní rozhodnutí, bude dle výsledků projednání
dopracována dokumentace pro stavební povolení, budou podniknuty příslušné kroky
v majetkoprávním zajištění akce a následně bude požádáno o stavební povolení.
Předmětná tramvajová trať je funkčně směrovaná na zajištění dopravní obsluhy
podstatné části území barrandovské planiny, s předpoklady výrazného urbanistického
rozvoje a záležitost její realizace je středem mimořádného zájmu investorů postupně
budovaných nových obytných celků i obyvatel stávající zástavby Holyně a částečně
rovněž Slivence. Druhým záměrem, nacházejícím se v pokročilejším stadiu přípravy,
je TT Divoká Šárka – Dědinská, která zajistí napojení stávajícího sídliště Na Dědině
i přilehlých území (s výrazným transformačním a rozvojovým potenciálem) na systém
městské kolejové dopravy a současně bude etapou cílového záměru územního plánu,
jímž je prodloužení tramvajové tratě do předpolí letištního Terminálu 3. Po uzavření
procesu EIA budou jeho výsledky zapracovány do dokumentace pro územní řízení
této stavby, s následným podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem
k dosavadnímu průběhu přípravy akce je zřejmé, že realizovatelnost dané tramvajové
tratě může být komplikována podmiňujícími požadavky, vyplývajícími z projednání,
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prvořadě podmínkou, týkající se řešení úbytku parkovacích míst výstavbou parkovacího
domu.
Kontinuálně bude pokračovat příprava bezbariérového zpřístupnění dalších starších
stanic metra, která se do pokročilé fáze (zpracování dokumentace pro stavební
povolení, event. pro výběr zhotovitele stavby) dostává v případech stanic Palmovka,
Karlovo náměstí a Roztyly.
Bude zajištěna průběžná obnova vozového parku, realizovaná výhradně nízko
podlažními vozidly. V rámci dlouhodobého kontraktu na dodávky moderních
nízkopodlažních tramvají 15T bude v roce 2015 dodáno 34 vozidel daného typu, kromě
toho bude zajištěna i rekonstrukce dvou tramvají KT8D5 s vložením nízkopodlažního
článku. V oblasti obnovy autobusů je na daný rok plánována dodávka 81 vozidel (z toho
41 kloubových) a 10 midibusů.
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Společnosti s kapitálovou účastí
Dopravního podniku
Pražská strojírna a.s.
 lavním předmětem činnosti je vývoj, výroba a montáž komponentů a zařízení pro
H
stavbu a údržbu tramvajových tratí.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, je jediný akcionář.

Rencar Praha, a.s.
 polečnost se věnuje všem druhům reklamních aktivit od provozování reklamních
S
celodekorových tramvají, autobusů a souprav metra po pronájem vitrín na autobusových
zastávkách.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, vlastní 28 % akcií.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Hlavní aktivitou společnosti je výuka, výchova a vzdělávání ve třech subjektech školy,
to znamená ve Střední průmyslové škole dopravní, na Středním odborném učilišti
a Učilišti.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, je jediný akcionář.
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Zpráva o činnosti dozorčí rady

Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti,
v roce 2014
Složení a působnost:
Dozorčí rada společnosti se na svém prvním zasedání v roce 2014 sešla v tomto složení:
Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Pařízek, místopředseda dozorčí rady Ing. Marek Doležal,
místopředseda dozorčí rady Bc. Oldřich Schneider, členové dozorčí rady Ing. Jan Vašíček,
Ing. Michal Štěpán, Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Josef Buriánek, František
Kadlec, Václav Pospíšil, Jan Kolář, DiS., JUDr. Jan Blecha, Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.,
Ing. Karel Březina, Andrea Vlásenková.
Během roku 2014 došlo v dozorčí radě k níže uvedeným personálním změnám:
Dne 11. 1. 2014 zaniklo členství v dozorčí radě panu Jiřímu Obitkovi uplynutím čtyř
letého funkčního období. Dne 15. 1. 2014 zvolila dozorčí rada usnesením číslo
1/2014/1.4 Bc. Oldřicha Schneidera do funkce místopředsedy dozorčí rady.
Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady dne 28. 1. 2014 usnesením
č. 129 zvolila do funkce člena dozorčí rady Ing. Václava Novotného, který z funkce
člena dozorčí rady dne 31. 1. 2014 odstoupil a dozorčí rada na jeho návrh schválila
usnesením č. 2/2014/1.5 zánik jeho funkce právě ke dni 31. 1. 2014.
Dne 29. 4. 2014 Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady usnesením
č. 888 zvolila členem dozorčí rady Ing. Pavla Válečka. 26. 9. 2014 zanikla funkce člena
dozorčí rady JUDr. Jana Blechy, a to v důsledku jeho odstoupení z této funkce.
K dalším personálním změnám v dozorčí radě došlo usnesením Rady hlavního
města Prahy v působnosti valné hromady usnesením č. 3153 ze dne 9. 12. 2014,
kterým došlo k tomuto dni k odvolání z funkce člena dozorčí rady Ing. Karla Březiny,
Doc. Ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr., MSc., Ing. Marka Doležala, Ing. Vojtěcha Kocour
ka, Ph.D., Ing. Jiřího Pařízka, Ing. Michala Štěpána, Ing. Pavla Válečka, Ing. Jana
Vašíčka a Andrey Vlásenkové. Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady
tímto usnesení dále ke dni 10. 12. 2014 zvolila do funkce člena dozorčí rady JUDr. Petra
Novotného, Ing. Jarmilu Bendovou, Jaroslava Štěpánka, Martina Slabého, Mgr. Petru
Kolínskou, Ing. Petra Hlubučka, Ing. Vojtěcha Kocourka, Ph.D., a Petra Dolínka.
Dne 17. 12. 2014 zvolila dozorčí rada usnesením číslo 14/2014/1.1 Petra Dolínka
do funkce předsedy dozorčí rady a usnesením číslo 14/2014/1.2 Ing. Jarmilu Bendovou
do funkce místopředsedkyně dozorčí rady.
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Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady dne 28. 1. 2014 usnesením
č. 129 zvolila do funkce člena dozorčí rady Ing. Marka Doležala a Petra Šimůnka.
Pravidelně projednávané záležitosti:
V roce 2014 se uskutečnilo 13 pravidelných a jedno mimořádné zasedání dozorčí rady.
Dozorčí rada společnosti, mimo jiného, pravidelně:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

s ledovala provozní hospodaření Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové spo
lečnosti, („DPP“) a sledovala vývoj tržeb (projednávání čtvrtletních a pololetních
výsledků hospodaření, roční účetní závěrky kalkulace nákladů PID a vývoje čerpání
finančních prostředků),
projednávala plnění plánu zadávacích řízení a její členové se účastnili hodnotitel
ských komisí pro posuzování nabídek dodavatelů,
projednávala materiály a přijaté závěry z jednání představenstva společnosti
a valné hromady,
projednávala majetkoprávní záležitosti: udělovala souhlas s uzavíráním jednotlivých
smluv, kterými bylo omezeno vlastnické právo či vzniklo právo zástavní k věci
movité či nemovité ve vlastnictví DPP, a udělovala souhlas s uzavíráním některých
smluv o prodeji nemovitostí DPP a pronájmu nemovitostí DPP na dobu určitou (nad
1 rok trvání pronájmu),
sledovala průběh výstavby prodloužení traťového úseku V.A,
sledovala přípravy výstavby tratě metra I.D,
udělila souhlas s volbou a odvoláním členů představenstva společnosti s majetkovou
účastí DPP,
seznamovala se s výsledky jednotlivých interních auditů a sledovala plnění
doporučených nápravných opatření,
projednávala a udělila souhlas se schválením investičního plánu DPP na rok 2014
a sledovala jeho plnění a změny.

Dozorčí rada se zabývala celou škálou problematik napříč všemi oblastmi podnikání
společnosti. Předmětem činnosti kontrolního orgánu byl dozor nad problematikou
financování a řešení závad na přejímaných tramvajích 15T či problematikou čerpání
dotací z fondů EU. Bylo nutné sledovat i problematiku novelizace organizačního
a podpisového řádu, revize stanov DPP či schválit smlouvy o výkonu funkce pro členy
představenstva společnosti. Dozorčí rada se mimo jiné zabývala strategií odbavovacího
systému, fúzí sloučením společností PS Renovace s.r.o. a Pražské strojírny a.s.,
strategií prodeje zbytného nemovitého majetku či implementací programu předcházení
trestné činnosti do DPP.
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Činnost pracovních komisí dozorčí rady:
Dozorčí rada pokračovala v nastoleném trendu zasedání pracovních komisí před
zasedáním samotné dozorčí rady, které vedly ke zlepšení informovanosti, a tím
i důslednější kontrolní činnosti dozorčí rady. Pracovní komise detailněji rozebíraly
a diskutovaly materiály předložené na zasedání dozorčí rady a projednávaly odborné
a specifické informace, jež si o činnosti DPP vyžádaly.

Komise pro bezpečnost a ICT
Komise pro bezpečnost a ICT se zabývala převážně projektem insourcingu procesů
Jednotky IT. Dále, mimo jiné, projednávala možnosti připojení k internetu v tunelech
metra a zveřejňování smluv na webových stránkách společnosti.

Komise pro strategii
Komise pro strategii se zabývala celou řadou témat. Kromě materiálů, určených přímo
na zasedání dozorčí rady společnosti, se pravidelně informovala o stavu přejímek
tramvají 15T. Dále projednávala zprávu o projektu Komplexního bezpečnostního sys
tému a problematiku převzetí prodeje jízdních dokladů.

Komise pro personální a mzdovou politiku
Komise pro personální a mzdovou politiku se na svých zasedáních zajímala o pro
blematiku vývoje smluvních mezd, stavem personálních rezerv, systémem hodnocení
zaměstnanců a náklady školení programu předcházení trestné činnosti.

Závěr:
Dozorčí rada DPP po celý rok velmi pečlivě sledovala průběžné výsledky hospodaření,
pravidelně projednávala čtvrtletní zprávy o dosažených výsledcích hospodaření,
včetně kalkulací nákladů PID. Svojí činností přispívala dozorčí rada nemalou měrou
k řádnému fungování DPP.
Dozorčí rada věnovala vysokou pozornost přejímkám tramvají 15T, financování závaz
ků DPP či výsledkům interních auditů. Kontrolní činnosti dozorčí rady směřovala též
na uzavření dodatků ke smlouvám se společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. na
dodávky tramvají 15T.
Delegovaní zástupci dozorčí rady se v průběhu roku 2014 významnou měrou podíleli
na práci hodnotících komisí ve vypsaných výběrových řízeních a veřejných zakázkách.
Je nutno konstatovat, že v průběhu roku 2014 dozorčí rada DPP, s péčí řádného
hospodáře, plnila své poslání kontrolního orgánu společnosti v souladu s platnými
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zákony, stanovami společnosti, ostatními předpisy a zájmy jediného akcionáře
hl. m. Prahy a dohlížela na výkon působnosti představenstva i na hospodaření
společnosti.
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Zpráva o činnosti Výboru pro audit

Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti,
za období leden–prosinec 2014
V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., (o auditorech), bylo valnou hromadou dne
19. 1. 2010 rozhodnuto o zřízení výboru pro audit (dále jen „VpA“), jako orgánu spo
lečnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost („DPP“). VpA pracoval
v roce 2014 jako samostatný orgán společnosti, ze svých jednání pořizoval usnesení
a zápisy, které jsou archivovány.
VpA má tři členy zvolené valnou hromadou DPP:
•
Ing. Miroslava Zámečníka (předseda),
•
Ing. Zdenu Javornickou (místopředsedkyně),
•
Ing. Pavla Černého.
K 18. 1. 2014 uplynulo funkční období Ing. Zdeně Javornické, do funkce byla opětovně
zvolena dne 4. 2. 2014. Na zasedání VpA 13. 2. 2014 byla Ing. Zdena Javornická zvolena
do funkce místopředsedkyně VpA.
V roce 2014 se VpA sešel celkem na 9 zasedáních. Jednotlivá jednání se vždy řídila
schváleným programem a materiály, které byly členům VpA zasílány v časovém
předstihu.
VpA se na svých jednáních zabýval především následujícími tématy:
•
postup sestavování účetní závěrky,
•
doporučení externího auditora,
•
posouzení nezávislosti statutárního auditora,
•
proces povinného auditu účetní závěrky,
•
průběžné čtvrtletní výsledky hospodaření DPP,
•
informace o činnosti odboru Interního auditu,
•
závěrečné zprávy interních auditů,
•
informace o plnění nápravných opatření,
•
informace z jednání představenstva a dozorčí rady DPP.
Vzhledem k projednávané problematice byli na jednání VpA pravidelně přizváni
generální ředitel, ekonomická ředitelka, vedoucí odboru Interní audit a případně další
odborní zaměstnanci DPP či externí auditor DPP.
VpA v roce 2014 splnil své povinnosti dané platnou právní úpravou a stanovami
Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti.
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Z činnosti VpA lze uvést následující:
VpA vzal na jednání 23. ledna 2014 na vědomí zprávu o činnosti odboru Interní audit
a na následujícím jednání dne 13. února 2014 schválil plán činnosti Interního auditu
DPP na první pololetí roku 2014.
VpA vzal usnesením č. 3/2014/5 ze dne 28. března 2014 na vědomí výrok auditora ze
dne 17. 3. 2014 k roční účetní závěrce DPP za rok 2013 a zprávu o vztazích mezi pro
pojenými osobami za rok 2013 a konstatoval, že projednal řádnou účetní závěrku DPP
k 31. 12. 2013, a že auditor vyjádřil svůj výrok bez výhrad, shledal, „že účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost, k 31. prosinci 2013 a její finanční výkonnosti a peněžních toků
za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy“. Zároveň VpA
od zástupce externího auditora, společnosti Deloitte Audit s.r.o., obdržel prohlášení
o nezávislosti auditora.
Na zasedání 17. dubna 2014 VpA přijal usnesení č. 4/2014/4, kterým doporučil
jmenování společnosti Deloitte Audit s.r.o. auditorem společnosti pro rok 2014 a uložil
předsedovi VpA předložit doporučení valné hromadě DPP.
Dne 7. srpna 2014 schválil VpA plán činnosti Interního auditu na 2. pololetí 2014.
Následně na zasedání 18. prosince 2014, vzhledem k vytíženosti odboru Interní audit,
schválil VpA změnu plánu činnosti Interního auditu na 2. pololetí 2014.
VpA usnesením č. 7/2014/7 ze dne 2. října 2014 schválil dokument Statut interního
auditu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, který definuje zejména
poslání a cíle odboru Interní audit, dále také jeho postavení, pravomoc, odpovědnost
a povinnosti v rámci DPP, jakož i pravomoc, odpovědnost a povinnosti orgánů, man
agementu a všech útvarů DPP vůči odboru. Statut dále upravuje výkon samotné
činnosti Interního auditu v rámci DPP. Na jednání dne 6. listopadu 2014 VpA s ohle
dem na úpravy vybraných ustanovení Statutu interního auditu, které vznikly na základě
požadavku představenstva společnosti, své usnesení č. 7/2014/7 revokoval a schválil
nové znění Statutu usnesením č. 8/2014/5.
Na zasedání dne 18. prosince byl VpA seznámen s terminářem pro roční účetní závěrku
k 31. 12. 2014 a harmonogramem auditu roční účetní závěrky DPP.
VpA projednal 18. prosince 2014 výborem dlouho očekávanou zprávu z auditu Systém
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řízení rizik, kterou vzal na vědomí a doporučil vytvořit systém řízení rizik v rámci
odboru Interní audit.
V následujícím roce má VpA ambici mimo jiné dohlížet na implementaci systému řízení
rizik v DPP.
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Poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích”), se
předkládá tato výroční zpráva za rok 2014 o činnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy,
akciové společnosti („DPP”), v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích.
1.	počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmít
nutí žádosti:
a)
počet podaných žádostí o informace: 				
203
b)
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:			
26
2.

počet podaných odvolání proti rozhodnutím: 			

3

3.
údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání:
a)	opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákon
nosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:
• ROZSUDEK Městského soudu v Praze č. j. 10A 18/2013-62 14. 05. 2015
(viz příloha)
b)	přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízení
mi o právech a povinnostech dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
• celkové náklady: 9 800,- Kč
4.	výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence: nebyly poskytnuty žádné výhradní licence;
5.	údaje o stížnostech podaných na postup při vyřizování žádostí o informace
(dále jen „stížnost”):
a)
počet podaných stížností:
1
b)	důvod podání stížností na postup Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové
společnosti:
• § 16a odst. 1 písm. c)
1
c)
způsob vyřízení Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností:
• § 16a odst. 6
1
6.	další informace vztahující se k vyřizování žádostí o poskytnutí informace:
nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace vztahovaly k:
• poskytování dat jízdních řádů MHD ve formátu GTFS
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DNE 28. 1. 2015
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
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Úvodní ustanovení
Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou („zpráva o vztazích“), byla zpracována
na základě ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech, (zákon o obchodních korporacích). Tato zpráva za uplynulé účetní období
(rok 2014) bude připojena k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících
účetnictví. Jediný akcionář Ovládané osoby bude mít možnost seznámit se s ní ve
stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.
1.

Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Úloha ovládané osoby ve
struktuře těchto vztahů, způsob a prostředky ovládání

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. Ovládající osobou je Hlavní město
Praha.
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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 (100 % podíl)
b) Kongresové centrum Praha, a. s., se sídlem Praha 4, 5. května 65, PSČ 140
21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 3275, IČ: 63080249 (45,65% podíl)
c) Obecní dům, a. s., se sídlem Praha 1, náměstí Republiky 1090/5, PSČ 111 21,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlož
ka 9990, IČ: 27251918 (100% podíl)
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, vlož
ka 7020, IČ: 26428059 (51% podíl)
e) Pražská plynárenská Holding a.s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500,
PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7151, IČ: 26442272 (100% podíl)
f) Pražská teplárenská Holding a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1, PSČ 17000,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlož
ka 6889, IČ: 26416808 (51% podíl)
g) Pražská 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 (100% podíl)
h) Pražské služby, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, PSČ 19000, za
psaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
2432, IČ: 60194120 (76,92% podíl)
i) Rozvojové projekty Praha (dříve TCP-Vidoule), a. s., se sídlem Opletalova 929/22,
Nové Město, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 5231, IČ: 25649329 (100% podíl)
j) TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/, se sídlem Praha 2, Blanická
1008/28, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 43, IČ: 00409316 (100% podíl)
k) Úpravna vody Želivka, a. s., se sídlem Praha 10, K Horkám 16/23, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437,
IČ: 26496224 (90,04% podíl)
l) Zdroj pitné vody Káraný, a.s., se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, zapsaná v ob
chodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438,
IČ: 26496402 (97,25% podíl)
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m) Operátor OPENCARD, a. s., se sídlem Praha 1, Opletalova 929/22, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 19676,
IČ: 02795281, (100% podíl)
n) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., se sídlem Řásnovka 770/8,
Staré Město, Praha 1, IČ: 03447286, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059, IČ: 03447286 (100% podíl)
1.3. Ovládající 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 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 (100% podíl)
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, vlož
ka 5097, IČ: 25632141 (100% podíl)
c) RENCAR PRAHA, a. s., se sídlem Praha 8, Křižíkova 148/34, zapsaná v obchod
ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 86 (28% podíl)
Společnost s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražská energetika Holding, a. s.
Pražská energetika, a. s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, zapsaná v ob
chodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405,
IČ: 60193913 (podíl 58,046 %)
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 ob
chodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158,
IČ: 27376516 (100 %)
b) eYello CZ, a. s. (dříve PREleas, a. s.), se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí
1391/11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 4033, IČ: 250 54 040 (100% podíl)
c) PREměření, a. s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 2149/19, zapsaná v obchodním
rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5433, IČ: 25677063 (100% podíl)
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Společnost s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražská plynárenská
Holding a. s.
Pražská 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 (100% podíl)
Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražská plynárenská, a. s,
(dceřiné společnosti)
a) Pražská 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 (100% podíl)
b) Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynáren
ská 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 (100%
podíl)
c) Prométheus, energetické služby, 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 C, vložka 35900, IČ:63072599 (100% podíl)
d) Pražská plynárenská Správa majetku, 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 C, vložka 116303, IČ: 27436551 (100% podíl)
e) Informační 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 (100% podíl)
Poznámka:
Pragoplyn, 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 – fúze sloučením, nástupnickou společností je Pražská plynárenská,
a. s., IČ 60193492 – k 9. 9. 2014
Měření dodávek plynu, a. s., se sídlem Praha. 4, U plynárny 500/44, zapsaná v ob
chodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15764,
IČ: 29001498 – fúze sloučením, nástupnická společnost: Pražská plynárenská
Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČ: 47116471
– k 9. 9. 2014
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Společnost s kapitálovou účastí obchodní společnosti Teplárenská Holding a. s.
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 (47,42% podíl)
Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražská teplárenská, a. s.
a) 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 (100% podíl)
b) Teplo Neratovice, s. r. o., se sídlem Neratovice, Školní 162, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34074, IČ: 49827316
(100% podíl)
c) Areál Třeboradice, a. s., se sídlem Praha 7, Patyzánská 1/7, zapsaná v ob
chodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18724,
IČ: 29132282 (15% podíl)
d) Energotrans SERVIS, a. s., se sídlem: Praha 7, Partyzánská 1/7, zapsaná v ob
chodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka19399,
IČ: 29352797 (95% podíl)
e) Pražská teplárenská Trading, a. s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19886,
IČ: 03261816 (100% podíl)
Společnost s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražské služby, a. s.
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
(podíl 100 %)
Poznámka: 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 – zánik společnosti, výmaz 24. 11. 2014
Společnost s kapitálovou účastí TRADE CENTRE PRAHA, a. s.
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
(100% podíl)
Společnost s kapitálovou účastí Úpravna vody Želivka, a. s.
Želivská provozní a. s., se sídlem Praha 10, K Horkám 16/23, zapsaná v obchodním
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rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766, IČ: 29131804
(100% podíl)
Společnost s kapitálovou účastí Zdroj pitné vody Káraný, a. s.
Vodárna Káraný, a. s., se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 18857, IČ: 29148995 (100%
podíl)
2.

Jednání učiněná v posledním účetním období na popud nebo v zájmu ovládající
osoby nebo jí ovládaných osob

2.1. Ovládaná osoba neučinila žádné jednání v posledním účetním období, které by
bylo učiněno na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob
a které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané
osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.
2.2. Mezi ovládanou osobou a ovládající osobou byly v účetním období roku 2014
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 s přihlédnutím k povaze obchodní aktivity ovládané
osoby, takže splněním těchto smluv nevznikla ovládané osobě žádná újma.
2.3. Mezi ovládanou a ovládající osobou nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony
v zájmu ovládající osoby.
2.4. V zájmu ovládající osoby nebyla přijata žádná opatření.
2.5. V zájmu ovládající osoby nebyla uskutečněna žádná opatření.
2.6. Na popud ovládající osoby nebyla přijata žádná opatření.
2.7. Na popud ovládající osoby nebyla uskutečněna žádná opatření.
2.8. Mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými ovládající osobou přímo
byly v účetním období roku 2014 uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 2. Tyto
smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění i proti
plnění odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku, takže splněním těchto
smluv nemůže ovládané osobě vzniknout žádná újma.
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2.9. M
 ezi ovládanou a dalšími osobami ovládanými ovládající osobou přímo nebyly
uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu dalších osob ovládaných ovládající
osobou.
2.10. V zájmu dalších osob přímo ovládaných ovládající osobou nebyla přijata žádná
opatření.
2.11. V zájmu dalších osob přímo ovládaných ovládající osobou nebyla uskutečněna
žádná opatření.
2.12. Na popud dalších osob přímo ovládaných ovládající osobou nebyla přijata žádná
opatření.
2.13. Na popud dalších osob přímo ovládaných ovládající osobou nebyla uskutečněna
žádná opatření.
Informace o vztazích k dalším osobám ovládaným ovládající osobou nepřímo
2.14. Mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými ovládající osobou nepří
mo byly v účetním období roku 2014 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.
2.15. Mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými ovládající osobou nepřímo
nebyly uskutečněny žádné jiné právní úkony v zájmu dalších osob ovládaných
nepřímo ovládající osobou.
2.16. V zájmu dalších osob ovládaných ovládající osobou nepřímo nebyla přijata žádná
opatření.
2.17. V zájmu dalších osob ovládaných ovládající osobou nepřímo nebyla uskutečněna
žádná opatření.
2.18 Na popud dalších osob ovládaných ovládající osobou nepřímo nebyla přijata žád
ná opatření.
2.19. Na popud dalších osob ovládaných ovládající osobou nepřímo nebyla uskuteč
něna žádná opatření.
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3.

Posouzení a zhodnocení
Představenstvo ovládané osoby konstatuje, že ze vztahů mezi uvedenými osobami
nelze dovodit převládající výhody či nevýhody ani jakákoli rizika. Veškeré závazkové
vztahy byly mezi nimi uzavřeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a za podmínek běžných v obchodním styku mezi podnikateli.
Z výše uvedeného vyplývá, že v účetním období roku 2014 nevznikla ovládané osobě
v důsledku vlivu ovládající osoby žádná majetková újma.

Za obchodní společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost:

Jaroslav Ďuriš
předseda představenstva
generální ředitel
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

103

Magdalena Češková
místopředsedkyně
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Příloha č. 1
Přehled smluv uzavřených ovládanou osobou s osobou ovládající

Ovládající osoba

Ovládaná osoba

Celkem uzavřeno
smluv

Hlavní město Praha

Dopravní podnik
hl. m. Prahy,
akciová společnost

39

Charakteristika smluv a jejich počet:
Smlouvy a dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
a k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na linkách PID – 20, Dohoda o narovnání ke
Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému pražské in
tegrované dopravy – 1, Smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu
Praha – Konkurenceschopnost – 4 + 1 dodatek, dodatek ke smlouvě o umožnění pro
vozování kartové aplikace s využitím karty OPENCARD – 1, Nájemní smlouvy, smlouvy
o výpůjčce – zábor komunikace, zařízení staveniště – 11
Příloha č. 2
Smlouvy uzavřené v roce 2014 s osobami ovládanými ovládající osobou
Přímo

Obchodní firma

Počet

Charakteristika smluv

Pražská vodohospodářská
společnost, a. s.

11

Smlouva nájemní – 1, smlouvy o dočasném
užívání tramvajové trati, montáž a
demontáž VPZ, úprava kabeláže – 10

Operátor OPENCARD, a. s.

2

Memorandum o spolupráci při
zajištění vydávání duplikátů karet
Opencard, smlouva o zachování důvěrných
informací

Pražská plynárenská
Holding, a. s.

6

Dočasné užívání tramvajové tratě
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Příloha č. 3
Smlouvy uzavřené v roce 2014 s osobami ovládanými ovládající osobou
Nepřímo

Obchodní firma

Počet

Charakteristika smluv

36

Smlouvy o distribuci elektřiny – 17,
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti,
služebnost, nájemní smlouvy a jejich
dodatky – 17, smlouvy o manipulacích,
obsluze a pracích na elektrických
zařízeních metra, zajištění přeložky
zařízení distribuční soustavy – 2

19

Smlouvy a dodatky ke smlouvám
o sdružených službách dodávky a odběru
zimního plynu – 18, dodatek ke smlouvě
o zřízení věcného břemene – 1

Pražská plynárenská
Distribuce, a. s.

6

Smlouvy o připojení k distribuční
soustavě, provozování UTZ zařízení,
nájemní – 3, provozování plynárenského
zařízení – 3

Pražská teplárenská, a. s.

5

Smlouva o dodávce tepelné energie,
nájemní, provedení přeložky rozvodného
tepelného zařízení – 4, nájemní – 1

Střední průmyslová škola
dopravní, a. s.

2

Smlouva o zajištění výuky a výcviku
k získání řidičského oprávnění skupiny
B+C a RB/C, výpůjčka 2 kardiopřístrojů –
simulátorů jízdy na kole

Pražská energetika, a. s.

9

Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny – 8, zapůjčení elektromobilu – 1

PRAŽSKÁ STROJÍRNA a.s.

3

Svářečské práce, zimní údržba
tramvajových zastávek

TERMONTA PRAHA, a. s.

3

Dočasné užívání tramvajové trati, montáž
a demontáž

Pražská plynárenská Servis
distribuce, a. s.

1

Dočasné užívání TT

PREdistribuce, a. s.

Pražská plynárenská, a. s.
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Seznam zkratek

AE

Airport Express

BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví
při práci
BŘ

bezpečnostní ředitel

CCTV

(zařízení) kamerový systém

CBTS

vlakový zabezpečovací systém

ČS

Česká spořitelna

ČSOB

Československá obchodní banka

DHM

dlouhodobý hmotný majetek

DNM

dlohodobý nehmotný majetek

DOD

den otevřených dveří

DPH

daň z přidané hodnoty

DPP	Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
DŘ

dopravní ředitel

EIA

Environmental Impact Assessment
Posuzování vlivů na životní prostředí

EOV

elektricky ovládané výměny

EŘ

ekonomický ředitel

EU	Evropská unie
EZS 	elektronický zabezpečovací systém
GVD

grafikon vlakové dopravy

HMP

Hlavní město Praha

HW

(infrastruktura) – hardware

HZS DP	Hasičský záchranný sbor
Dopravního podniku hl. m. Prahy,
akciové společnosti
ICT 	počítače a informační technologie
IP kamera	typ kamery, která využívá k přenosu
videa ethernetové linky
ISP 	internet service provider
(poskytovatel internetového
připojení)
IZS

integrovaný záchranný systém

JDCM

jednotka Dopravní cesta Metro

JIT

jednotka Informační technologie

JPA

jednotka Provoz Autobusy

JPT

jednotka Provoz Tramvaje

JSVA 	jednotka Správa vozidel a Autobusů
KČ

Korun českých

KBS 	Komplexní bezpečnostní systém
KS

kolektivní smlouva

KSP

komise sociálního programu

LED

Light Emitting Diode

LZ

lidské zdroje

MČ

městská část

MD

Ministerstvo dopravy

MHD

městská hromadná doprava

MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

MS

městský soud

MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
ND

náhradní díly

ONM

odbor Nemovitý majetek

OO

odborové organizace

OON

ostatní osobní náklady

OP

operační program

OPD

operační program Doprava

OPPK	operační program Praha
– Konkurenceschopnost
P+R

park + ride

PČR

Policie české republiky

PID

Pražská integrovaná doprava

POP

provozní a obslužný pracovník

POSPOLU	Podpora spolupráce škol a firem
se zaměřením na odborné
vzdělávání v praxi
PROVAS	protichemický varovný systém
v metru
QMS

systém řízení kvality

ROPID	Regionální organizátor Pražské
integrované dopravy
RTT

rekonstrukce tramvajové trati

Řidič A

Řidič autobusu

Řidič M

Řidič metra
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Řidič T

Řidič tramvaje

SDI

střediska dopravních informací

SPŠD

Střední průmyslová škola dopravní

SSZ

světelné signalizační zařízení

STČ

soubor typové činnosti

Stř. STK	Středisko stanice technické kontroly
SÚ

sídelní útvar

SVT

Správa vozidel Tramvaje

TCP

Trade centre Praha

TH 	technicko-hospodářští (zaměstnanci)
TŘ

technický ředitel

TT

tramvajová trať

UITP 	Union Internationale des Transports Publics
– Mezinárodní svaz veřejné dopravy
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
USV

univerzální strojky pro výdej jízdenek

UTZ

určené technické zařízení

VH

výsledek hospodaření

VK

vlastní kapitál

VpA

Výbor pro audit

VŘ

Výběrové řízení

VT

výpočetní technika

VTZ

vybrané technické zařízení

VZ

veřejná zakázka

ZLD

zvláštní linkové doprava

ŽP

životní prostředí
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Zpráva auditora
k 31. prosinci 2014
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Provozně technické ukazatele
Počet provozovaných linek, jejich délka (v km) a průměrná rychlost (v km/h)
počet provozovaných linek

délka

průměrná rychlost (v km/h)
cestovní

oběžná
(provozní)

59,4

35,65

33,21

510,3

18,80

13,10

25,63

16,70

sobota

neděle

denní

noční

linek v km

Metro

3

–

Tramvaje

22

9

Autobusy

133

15

1 685,9

Pozn.: bez historické (nostalgické) tramvajové linky a lanové dráhy na Petřín.

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

sedlo

špička

8

odpolední
špička

Metro

453

244

391

165

165

Tramvaje

615

470

599

347

343

Autobusy

897

504

813

399

398

Provozní vozové a místové kilometry (tis. km)

vozové km (tis. vozkm)

místové km (tis. mkm)

Metro

52 231

9 672 501

Tramvaje

41 119

5 591 443

Autobusy

61 849

5 232 196

Lanová dráha
Celkem

24

2 359

155 223

20 498 499

Pozn.: bez kilometrů smluvní dopravy, náhradní autobusové dopravy a historické (nostalgické) tramvajové
linky, vozkm tramvají nejsou přepočtené. Autobusy jsou počítány včetně příměstských linek.

Správkové procento a spotřeba energií
spotřeba trakční energie

spotřeba motorové nafty

Správkové
procento vozů

v tis. kWh

na 1 vozkm

v tis. litrech

na 1 vozkm

Metro

14,37

103 179

1,97

–

–

Tramvaje

10,74

121 049

2,91

–

–

Autobusy

7,27

–

–

28 993

0,45

9

seznam linek
LINKY METRA PROVOZOVANÉ K 31. 12. 2014

délka
trati v m */

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.
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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.

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.

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.			
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LINKY TRAMVAJÍ PROVOZOVANÉ K 31. 12. 2014 / základní linkové vedení – bezvýlukový stav
denní linky

Linka

12

Trasa

průměrná délka
bez smyček v m

průměrná
jízdní doba
v minutách

1

Petřiny – Spojovací

14 114

42,5

2

Petřiny – Divoká Šárka

10 056

27,0

3

Levského (Sídliště Modřany) – Kobylisy (Březiněveská)

20 274

58,5

4

Kotlářka – Kubánské náměstí

8 980

34,5

5

Ústřední dílny DPP – Nádraží Podbaba

14 443

45,5

6

Sídliště Barrandov – Spořilov

16 215

50,5

7

Radlická – Černokostelecká

11 589

40,5

8

Nádraží Podbaba – Starý Hloubětín

13 786

43,0

9

Sídliště Řepy – Spojovací

17 381

54,5

10

Sídliště Řepy – Sídliště Ďáblice

22 286

72,0

11

Spořilov – Spojovací

12 697

43,5

12

Sídliště Barrandov – Palmovka

16 426

53,0

13

Náměstí Bratří Synků – Černokostelecká

7 688

29,0

14

Sídliště Barrandov – Ortenovo náměstí

13 302

44,0

16

Sídliště Řepy – Lehovec

22 736

72,5

17

Levského (Sídliště Modřany) – Vozovna Kobylisy

20 034

53,0

18

Petřiny – Vozovna Pankrác

13 804

46,5

20

Divoká Šárka – Sídliště Barrandov

16 918

51,0

22

Bílá Hora – Nádraží Hostivař

20 950

67,0

24

Kubánské náměstí – Ortenovo náměstí

11 036

40,5

25

Vypich – Lehovec

15 747

47,5

26

Divoká Šárka – Nádraží Hostivař

20 553

63,5

Noční linky

Linka

Trasa

průměrná délka průměrná jízdní
bez smyček v m doba v minutách

51

Divoká Šárka – Nádraží Strašnice (Radošovická)

18 839

60,5

52

Lehovec – Sídliště Modřany (Levského)

22 229

55,0

53

Sídliště Ďáblice – Vozovna Pankrác

16 021

47,0

54

Lehovec – Sídliště Barrandov

22 236

62,0

55

Vozovna Kobylisy – Ústřední dílny DPP

21 502

58,5

56

Petřiny – Spořilov

17 223

49,5

57

Bílá Hora – Nádraží Hostivař

21 313

60,5

58

Sídliště Řepy – Spojovací

18 608

52,0

59

Sídliště Řepy – Nádraží Hostivař

20 595

57,0

13

Lanová dráha a historická tramvaj

Linka

Trasa

LD

Újezd – Petřín

91

Vozovna Střešovice – Výstaviště Holešovice

průměrná délka
bez smyček v m

průměrná jízdní
doba v minutách

510

3,0

9 311

33,5

průměrná délka
linky v m

průměrná jízdní
doba v minutách

AUTOBUSOVÉ LINKY PROVOZOVANÉ DPP K 31. 12. 2014
a) linky základní sítě
denní linky

Linka

14

Trasa

100

Zličín – Letiště

12 375

19

101

Tolstého – Depo Hostivař

14 975

42

102

Kobylisy – Staré Bohnice

5 025

11

103

Ládví – Březiněves

6 500

15

105

Smíchovské nádraží – Smíchovské nádraží

9 500

19

106

Kačerov – Nádraží Braník

7 575

21

107

Dejvická – Suchdol

5 925

13

108

Bílá Hora – Nové Vokovice

10 625

28

109

Palmovka – VÚ Běchovice

12 900

29

111

Skalka – Koloděje

12 800

29

112

Nádraží Holešovice – Podhoří

4 975

13

113

Kačerov – Písnice

6 350

18

114

Kačerov – Ústavy Akademie věd

3 225

9

116

Dejvická – Nebušice

9 600

23

118

Sídliště Spořilov – Smíchovské nádraží

10 925

28

119

Dejvická – Letiště

11 900

25

120

Na Knížecí – Nádraží Radotín

16 100

40

121

Nádraží Braník – Podolská vodárna

13 125

40

123

Kavalírka – Šmukýřka

2 925

9

124

Habrová – Dvorce

13 350

45

125

Smíchovské nádraží – Skalka

24 150

48

128

Hlubočepy – Hlubočepy

2 250

8

129

Smíchovské nádraží – Baně

13 050

21

131

Bořislavka – Hradčanská

5 325

15

133

Florenc – Sídliště Malešice

6 425

19

135

Florenc – Chodov

13 050

41

136

Vozovna Kobylisy – Jižní Město

23 225

64

15

16

137

Na Knížecí – Sídliště Stodůlky

9 800

27

138

Sídliště Skalka – Sídliště Spořilov

139

Želivského – Komořany

5 350

16

15 250

45

140

Palmovka – Čakovice

10 350

26

143

Dejvická – Nové Butovice

12 775

35

144

Kobylisy – Poliklinika Mazurská

3 475

7

147

Dejvická – Výhledy

6 575

15

150

Želivského – Na Beránku

14 275

39

151

Českomoravská – Novoborská

8 575

24

152

Kobylisy – Sídliště Čimice

4 200

10

156

Nádraží Holešovice – Nádraží Holešovice

9 100

30

157

Kačerov – Čechova čtvrť

6 425

16

158

Českomoravská – Miškovice

12 000

30

160

Dejvická – Výhledy

11 425

31

161

Dejvická – Přední Kopanina

8 600

18

162

Kobylisy – Dolní Chabry

4 450

11

163

Želivského – Sídliště Rohožník

18 450

45

164

Nové Butovice – Zličín

6 575

17

167

Na Knížecí – Nemocnice Na Homolce

7 675

21

168

Nové Butovice – Nemocnice Na Homolce

7 925

20

169

Kobylisy – Sídliště Čimice

4 325

10

170

Jižní Město – Pražská čtvrť

19 850

55

172

Závodiště Chuchle – Na Hvězdárně

2 900

10

174

Velká Ohrada – Hradčanská

13 175

35

175

Florenc – Sídliště Petrovice

15 350

47

176

Karlovo náměstí – Stadion Strahov

4 575

15

177

Poliklinika Mazurská – Chodov

27 850

75

179

Nové Butovice – Letiště

16 675

39

180

OC Zličín – Dejvická

14 650

42

181

Černý Most – Opatov

14 300

36

183

Sídliště Čimice – Háje

27 100

65

185

Palmovka – Vinořský hřbitov

12 775

29

186

Hloubětínská – Satalická obora

188

Želivského – Kavčí hory

189

Kačerov – Sídliště Lhotka

191

Na Knížecí – Petřiny

4 975

14

13 650

40

4 375

12

10 450

26

17

18

193

Nádraží Vršovice – Chodov

17 375

47

195

Sídliště Čakovice – Jesenická

18 275

50

196

Strašnická – Smíchovské nádraží

17 675

47

197

Háje – Smíchovské nádraží

22 725

54

200

Kobylisy – Sídliště Bohnice

4 100

10

201

Nádraží Holešovice – Bakovská

14 100

33

202

Poliklinika Mazurská – Černý Most

21 475

50

207

Staroměstská – Ohrada

5 375

21

213

Želivského – Jižní Město

10 625

29

214

Nové Butovice – Bílá Hora

11 475

32

215

Kačerov – Sídliště Libuš

4 700

13

216

Bořislavka – Poliklinika Petřiny

4 800

13

225

Nové Butovice – Ciolkovského

17 275

46

230

Sídliště Stodůlky – Filmové ateliéry

16 025

37

231

Na Knížecí – Na Knížecí

5 050

16

235

Nové Butovice – Velká Ohrada

2 650

7

236

Zámky – Podhoří

6 900

16

241

Smíchovské nádraží – Lipence

13 950

24

244

Smíchovské nádraží – Nádraží Radotín

12 250

24

245

Nádraží Radotín – Nádraží Radotín

6 150

18

249

Sídliště Stodůlky – Třebonice

6 075

14

250

Černý Most – Sídliště Rohožník

12 075

22

253

Smíchovské nádraží – Na Beránku

9 450

21

256

Sídliště Stodůlky – Nádraží Radotín

12 300

27

257

Zličín – Sobín

3 700

9

259

Letňany – Vinoř

7 225

13

261

Černý Most – Klánovice

16 000

33

265

Nádraží Uhříněves – Kolovraty

9 000

19

266

Depo Hostivař – Královice

14 375

28

267

Háje – Nedvězí

13 950

30

273

Hloubětínská – Ve Žlíbku

10 950

27

291

I. P. Pavlova – I. P. Pavlova

4 200

16

294

Florenc – Nemocnice pod Petřínem

4 225

23

19

noční linky

Linka

20

Trasa

průměrná délka
linky v m

průměrná jízdní
doba v minutách

501

Sídliště Lhotka – Jinonice

14 400

30

502

Řeporyjské náměstí – Suchdol

19 600

36

503

Palmovka – Sídliště Rohožník

17 025

31

504

Florenc – Sídliště Písnice

15 575

34

505

Sídliště Čimice – Jižní Město

29 325

62

506

Strašnická – Nádraží Uhříněves

19 575

42

507

Smíchovské nádraží – Sídliště Zbraslav

11 450

15

508

Anděl – Sídliště Stodůlky

12 125

26

509

Florenc – Dubeč

18 125

40

510

Letiště – Na Beránku

34 725

73

511

Čakovice – Nádraží Hostivař

37 575

71

512

Lehovec – Ve Žlíbku

8 075

16

513

Palmovka – Vinoř

14 950

26

514

Sídliště Ďáblice – Březiněves

5 300

10

515

Hradčanská – Nebušice

11 425
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školní linky

Linka

Trasa

průměrná délka
linky v m

průměrná jízdní
doba v minutách

551

Sídliště Čimice – Šimůnkova

4 250

10

552

Náměstí Míru – Vratislavova

5 025

12

553

Štěrboholy – Škola Dubeč

4 575

8

554

Vinoř – Vinoř

8 800

18

555

Jenerálka – Žákovská

5 500

13

556

Knovízská – Mokrá

2 350

7

558

Žvahov – Štěpařská

5 150

15

559

Jahodnice II – Hloubětínská

6 575

16

560

Bílá Hora – Na Okraji

4 500

12

561

Sídliště Zbraslav – Velká Chuchle

12 600

27

564

Polesná – Sídliště Rohožník

2 500

7

565

Stadion Strahov – Weberova

4 100

11

566

Nové Butovice – Řeporyjské náměstí

3 850

10

567

Habrová – Olšanské náměstí

2 800

9

569

Otěšínská – Škola Radotín

2 950

12

570

Pitkovice – Na Vartě

5 650

14

21

571

Správa sociál. zabezp. – Škola Radlice

3 700

10

575

Náměstí Jiřího Berana – Sídliště Čakovice

2 250

4

576

Řeporyjské náměstí – Zadní Kopanina

3 600

7

příměstské linky

Linka

22

Trasa

průměrná délka
linky v m

průměrná jízdní
doba v minutách

301

Sídliště Stodůlky – Chýnice

8 800

19

305

Náměstí Jiřího Berana – Hovorčovice

312

Dejvická – Lichoceves

4 875

11

18 075

329

Skalka – Škvorec, náměstí

25 250

37
49

340

Dejvická – Roztoky, Levý Hradec

10 100

21

347

Zličín – Motol

22 250

45

351

Letňany – Libiš, Spolana 4

20 675

46

352

Sídliště Stodůlky – Jinočany, náměstí

7 625

19

355

Dejvická – Únětice

10 600

23

359

Suchdol – Roztoky, Bělina

11 925

26

363

Opatov – Velké Popovice, Todice

24 000

52

364

Depo Hostivař – Doubek

23 125

43

365

Letňany – Kostelec n. Lab., náměstí

19 950

39

366

Depo Hostivař – Březí, Podskalí

20 125

38

378

Letňany – Radonice

11 475

21

8 750

20

Noční příměstská linka
605

Modrá škola – Čestlice

linky zld
(linky jsou určeny pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu a pro jejich doprovod)
H1

Chodov – Obchodní centrum Černý Most

38 275

95

H2

Florenc – Sídliště Stodůlky

15 150

35

18 150

41

linka Airport Express
AE

Hlavní nádraží – Letiště
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Zásadnější změny ve vedení linek PID v průběhu roku 2014
6. 1. 2014

nasazení kloubových vozů na linku 510

1. 2. 2014	linka 170 veškeré spoje vedeny v trase Jižní Město – Pražská čtvrť
		

linka 180 prodloužena do trasy Dejvická – Sídliště Řepy – Zličín – OC Zličín

2. 3. 2014

na lince 160 prodloužena část spojů z Lysolají na Výhledy

		

linka 359 převedena do trasy Suchdol – Únětice – Roztoky, Bělina

31. 8. 2014

na lince 366 zavedení varianty trasy přes Sibřinu

15. 9. 2014	na lince 143 prodloužena část spojů ze Stadionu Strahov do Nových Butovic, linka 176
zkrácena do trasy Karlovo náměstí – Stadion Strahov
6. 10. 2014	byl zprovozněn nový Trojský most, na tento most byla převedena v obou směrech tramvajová linka 17 (náhrada za provizorní tramvajový most) a ve směru na Nádraží Holešovice
převedena autobusová linka 112
		byla zrušena linka 292 (Nemocnice pod Petřínem – Malostranské náměstí) a zavedena
linka 294 v trase Nemocnice pod Petřínem – Florenc
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1. 11. 2014

trvalé nasazení kloubových vozů o víkendech na linku 180

3. 11. 2014

nasazení kloubových vozů na linku 135

18. 11. 2014

posílení linek 133 a 207 v dopoledním sedle a odpolední špičce pracovního dne

		

zavedení nových spojů na lince 291 v pracovní dny

Poznámky:
V přehledu změn jsou uvedeny pouze zásadní změny trvalého charakteru, nejsou zde zahrnuty četné dočasné změny související
s investiční činností, byť by jejich trvání bylo dlouhodobější.
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu zavádění zastávek na znamení jak v autobusové, tak v tramvajové dopravě nejsou již
tyto změny charakterů zastávek uváděny ani v tramvajové dopravě.
Uvedené údaje se týkají pouze linek, které provozuje DPP.
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ROZDĚLENÍ OBSLUHOVANÉ OBLASTI NA PÁSMA
Pražská integrovaná doprava (PID) je systém zajišťování dopravní obslužnosti hl. m. Prahy a příměstských
oblastí jednotlivými dopravci společně v různých druzích dopravy. Dopravci se podílejí na plnění přepravní
smlouvy dle jednotných Smluvních přepravních podmínek a tarifních podmínek.
Městská hromadná doprava je doprava provozovaná na území hl. m. Prahy. Tarifně je území hl. m. Prahy
rozděleno na pásma P a 0 (včetně B), které jsou celkem započítávány jako čtyři tarifní pásma.
Pásmo „P“ má dvojnásobnou tarifní hodnotu a zahrnuje metro, tramvaje, autobusy MHD (linky č. 100–297
a 501–571), lanovku na Petřín, přívozy a vybrané traťové úseky železnice.
Pásmo „0“ zahrnuje příměstské autobusové linky PID (linky č. 301–398 a 601–610) a vybrané traťové úseky
železnice. Pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B – pásmo příhraničních zastávek. Přičemž v rámci pásma 0
jsou stanoveny zastávky označené jako pásmo „B“ – tzv. příhraniční zastávky. Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně (tedy jako dvě pásma) a pro předplatné časové
jízdné jako jedno pásmo.
Příměstská doprava PID je doprava mimo území hl. m. Prahy, která je pro potřeby Tarifu PID rozdělena
na sedm vnějších pásem (pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Tarif je u jednotlivého jízdného a časových předplatních jízdenek:
a)
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 řestupní – a) pro jednotlivé jízdenky, předplatní časové krátkodobé jízdenky, časové kupony platné
p
na území hl. m. Prahy v pásmech „P a 0“, včetně příhraničního pásma „B“, doplňkové časové kupony
BUS+VLAK, platné v pásmech 0 až 7 v příměstských autobusech a na železničních tratích.

Traťové úseky vlaků zapojené do systému PID s plnou integrací:
011 v úseku Praha Masarykovo nádr. (Praha hl. n., Praha-Holešovice) – Pečky;
060 v úseku Poříčany – Sadská;
070 v úseku Praha-Vršovice – Praha hl. n. (Praha Masarykovo nádr.) – Všetaty;
074 v úseku Čelákovice – Neratovice;
091 v úseku Praha Masarykovo nádr. (Praha hl. n.) – Kralupy nad Vltavou;
092 v úseku Neratovice – Kralupy nad Vltavou;
093 v úseku Kladno – Kladno-Ostrovec – Kladno-Švermov – Kladno-Dubí;
110 v úseku Kralupy nad Vltavou – Podlešín;
111 v úseku Kralupy nad Vltavou – Velvary;
120 v úseku Praha Masarykovo nádr. (Praha hl. n.) – Kladno – Kladno-Rozdělov;
122 v úseku Praha hl. n. – Praha-Smíchov severní nástupiště / Praha-Smíchov Na Knížecí – Praha-Zličín –
– Hostivice – Rudná u Prahy;
171 v úseku Praha hl. n. – Beroun;
173 v úseku Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje – Nučice zastávka;
210 v úseku Praha hl. n. – Vrané n. Vlt. – Davle a Vrané n. Vlt. – Měchenice;
221 v úseku Praha hl. n. – Čerčany;
231 v úseku Praha Masarykovo nádr. (Praha hl. n.) – Stratov;
232 v úseku Lysá nad Labem – Milovice;
ML v úseku Praha-Hostivař – Praha-Libeň – Roztoky u Prahy.
b)

zvláštní jízdenky AE (Airport Express).
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stav vozového parku k 31. 12. 2014

M

provozní
(evidenční)
stav skutečný

odstaveno *

81-71M

465

465

0

8,15

M1

265

265

0

11,45

730

730

0

9,35

350

350

0

9,66

T3 R.PLF nízkopodlažní

33

33

0

5,30

T3 M

46

37

9

29,03

T3 SU

157

129

28

28,05

T6A5

146

145

1

18,41

46

46

0

5,02
6,37

Celkem Metro

kloubové

sólo

T3 R.P

T

KT8N2 nízkopodlažní
14 T nízkopodlažní

59

57

2

15 T nízkopodlažní

123

123

0

1,62

Celkem sólo

732

694

38

15,73

Celkem kloubové

228

226

2

3,51

960

920

40

12,73

Celkem Tramvaje

*
odstaveno k modernizaci, rekonstrukci a likvidaci; nové a moderniz. vozy dosud nezprovozněné
** v inv. stavu je 1 zájezdový autobus, který není započítán do provozního stavu (nejezdí v MHD)
*** jsou započítány 3 autobusy, které jsou v nájmu (majetek SORu), do inv. stavu nejsou započítány
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průměrné
stáří
z provozního
stavu

inventární
(účetní) stav
skutečný

Midi
standardní

5

5

0

10,32

Solaris BN 8,9LE nízkopodlažní

30

30

0

1,26

SOR BN 8,5 nízkopodlažní

20

20

0

3,83

B 931

32

25

7

14,75

B 951

131

131

0

10,35

2

1

0

15,67

296

294

2

13,16

6

6

0

5,34

169

169

0

4,19

13

11

2

18,57

Midi Ikarus E91 nízkopodlažní

C 934 + MB 15T RHD - zájezdový **
Citybus + Citelis nízkopodlažní
Crossway nízkopodlažní
SOR NB 12, BN 12 nízkopodlažní

A
kloubové

B 741 + B 741R
B 941

100

98

2

15,8

B 961

31

31

0

11,9

296

299

0

2,52

50

50

0

11,15

SOR NB,NBH 18 nízkopodlažní***
City kloubový nízkopodlažní

55

55

0

3,02

Celkem standardní

636

626

9

10,14

Celkem kloubové

490

489

4

7,03

1 181

1 170

13

8,51

Celkem Midi

Celkem Autobusy

Poznámka: v přehledu nejsou zahrnuty historické vozy.
Inventární účetní stav zahrnuje na rozdíl od evidenčního stavu navíc vozy: v rekonstrukci, v modernizaci, určené k likvidaci,
ve vyšších stupních oprav, k prodeji apod.
Evidenční provozní stav zahrnuje vozy schválené pro provoz v MHD s cestujícími, včetně vozů v běžných opravách.
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personální ukazatele
Počet zaměstnanců
(evidenční stav k 31. 12. 2014)

Počet zaměstnanců dle profesních kategorií
za rok 2014 (průměrný přepočtený stav)

kategorie

kategorie

řidiči MHD

4 206
strojvedoucí M

z toho:

řidiči T

1 372
2 245
3 179

POP

437

TH zaměstnanci

z toho:

celkem

30

589

řidiči A
dělníci

řidiči MHD

3 007
TH zam. dle bodu
2.5.1 a) KS

937

TH zam. dle bodu
2.5.1 b) KS

2 070

z toho:

řidiči T

1 362
2 233
3 178

POP

424

TH zaměstnanci

celkem

579

řidiči A
dělníci

z toho:

10 829

4 174
strojvedoucí M

2 891
TH zam. dle bodu
2.5.1 a) KS

928

TH zam. dle bodu
2.5.1 b) KS

1 963
10 667

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.

Mzdové náklady, včetně OON v tis. Kč,
a průměrná mzda v Kč za rok 2014

kategorie

mzdové
náklady,
vč. OON
v tis. Kč

průměrná
mzda v Kč

Vzdělanostní struktura dle evidenčního
stavu k 31. 12. 2014

vzdělání

řidiči MHD

1 720 652

32 781

vysokoškolské

dělníci

1 099 901

28 444

140 441

26 660

TH zaměstnanci

1 396 063

39 721

celkem

4 357 057

33 127

POP

celkem

%

563

5,20

střední s maturitou

4 365

40,31

střední
bez maturity

4 948

45,69

953

8,80

10 829

100,00

základní
celkem
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Ekonomické ukazatele
Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech PID (v tis. Kč)

%
Přímé náklady (včetně nákladů na dopravní cesty)

12 159 806

80,18

Provozní režie

644 625

4,25

Náklady na služby

569 484

3,75

1 144 711

7,55

647 422

4,27

15 166 048

100,00

Náklady na koordinaci a řízení
Ostatní náklady (muzeum, centrální disp. řízení, odbavovací systém…)
Náklady PID celkem

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

%
Provozní náklady PID
Náklady na dopravní cesty
Náklady PID celkem
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11 713 395

77,23

3 452 653

22,77

15 166 048

100,00

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

%
Opravy vozů PID

2 926 936

33,61

Spotřeba pohonných hmot, materiálů a trakční energie

1 358 069

15,60

Personální náklady řidičů PID

2 836 887

32,58

Odpisy vozů PID

1 391 016

15,98

194 245

2,23

8 707 153

100,00

Ostatní přímé náklady na provoz PID
Přímé náklady PID (na provoz dopravy) celkem
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Přepravní tržby
Tržby z jízdného v rámci systému PID za rok 2014

v tis. Kč

%

Území hl. m. Praha (pásmo P+O)
- tržby z časových jízdenek, včetně paušálních úhrad, zaměstnaneckých
jízdenek a duplikátů

2 376 816

58,57

- tržby z jednotlivého jízdného, včetně USV strojků

1 681 464

41,43

Celkem na území hl. m. Prahy (pásmo P+O)

4 058 280

100,00

209 546

73,11

Vnější pásma
- tržby z časových doplňkových kuponů
- tržby z jednotlivého jízdného, včetně USV strojků
Celkem vnější pásma
Tržby z jízdného v rámci systému PID celkem
z toho

26,89
100,00

4 344 911

- tržby DPP

3 773 844

- tržby smluvních dopravců

571 067

Tržby z jízdného v rámci systému PID celkem

4 344 911

Tržby za přirážky k jízdnému *

309 706

Tržby z jízdného v rámci systému PID, včetně přirážek k jízdnému celkem
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77 085
286 631

4 654 617

* předpisy přirážek k jízdnému za rok 2014
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Účelová dotace
Účelová investiční dotace z rozpočtu HMP (v tis. Kč)
Čerpáno
z rozpočtu HMP

Čerpáno ze
státního rozpočtu

Čerpáno ze
strukturálních
fondů EU

Běžná dotace z rozpočtu HMP
Trasa metra A (Dejvická – Letiště Ruzyně)

2 606 610

0

0

55 167

0

0

Bezbariérová opatření

1 951

0

0

Rekonstrukce tramvajové zastávky
U Kaštanu (součást RTT Bělohorská)

1 500

0

0

I. provozní úsek trasy D metra

RTT Karlovo náměstí
Běžná dotace z rozpočtu HMP celkem

909

0

0

2 666 137

0

0

Operační program Praha Konkurenceschopnost
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RTT Poděbradská

5 859

0

66 399

RTT Evropská

8 415

0

95 373

RTT Průběžná –Švehlova

9 624

0

109 077

RTT Bělohorská

8 100

0

91 799

Výtah Anděl
Výtah I. P. Pavlova
Celkem
Účelová investiční dotace celkem

835

0

9 465

603

0

6 830

33 436

0

378 943

2 699 573

0

378 943

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP (v tis. Kč)
Čerpáno
z rozpočtu HMP

Čerpáno ze
státního rozpočtu

Čerpáno ze
strukturálních
fondů EU

Operační program Praha Konkurenceschopnost
RTT Poděbradská

24

0

274

RTT Evropská

25

0

282

RTT Průběžná – Švehlova

25

0

283

RTT Bělohorská

11

0

122

Účelová neinvestiční dotace celkem

85

0

961
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Přehled druhů jízdních dokladů k 31. 12. 2014
Časové kupony k předplatní jízdence platné na území hl. m. Prahy
s volitelným začátkem doby platnosti

Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky Kč

pro žáky a studenty od 19 do 26 let
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- 30denní

260,-

- 90denní

720,-

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

Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky 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

pro žáky a studenty od 19 do 26 let

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

- měsíční

260,-

- čtvrtletní

720,-

- 5měsíční

1 200,-

-10měsíční

2 400,-

- měsíční

260,-

- čtvrtletní

720,-

- 5měsíční

1 200,-

-10měsíční

2 400,-

- měsíční

250,-

- čtvrtletní

660,-

- 5měsíční

1 100,-

39

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

Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky Kč

Časové kupony přenosné s volitelným začátkem doby platnosti:
- měsíční

670,-

- čtvrtletní

1 880,-

- roční

6 100,-

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

Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky Kč

Časové kupony přenosné s volitelným začátkem doby platnosti:
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- 30denní

670,-

- 90denní

1 880,-

- 365denní

6 100,-

Zaměstnanecké jízdné

Druh jízdního dokladu
- roční pro zaměstnance
- roční pro rodinné příslušníky zaměstnanců
- roční pro důchodce
- roční pro rodinné příslušníky důchodců

Cena jízdenky Kč
50,200,50,200,-
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Jízdenky pro jednotlivou jízdu na území hl. m. Prahy (P+0+B)

Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky Kč

Přestupní plnocenné jízdenky:
- 30 minut

24,-

- 90 minut

32,-

- při prodeji u řidiče autobusu 90 minut

40,-

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
* pro MHD 70% podíl
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160,80,-

Zvláštní jízdenky AE (Airport Express)

Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky Kč

Plnocenné nepřestupní
– v úseku Praha hl. n. / Praha – Masarykovo nádraží – Letiště Václava Havla
Praha

60,-

Zvýhodněné nepřestupní pro děti od 6 do 15 let
– Praha hl. n. / Praha – Masarykovo nádraží – Letiště Václava Havla Praha

30,-
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Doplňkové časové kupony BUS+VLAK k předplatní jízdence platné ve vnějších pásmech PID
na pevné kalendářní období nebo k osobní kartě s volitelným začátkem doby platnosti

Druh jízdního dokladu
Kupony pro jedno vnější pásmo:
- měsíční občanské zvýhodněné
- čtvrtletní občanské zvýhodněné
- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
Kupony pro dvě pásma:
- měsíční občanské zvýhodněné
- čtvrtletní občanské zvýhodněné
- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
Kupony pro tři pásma:
- měsíční občanské zvýhodněné
- čtvrtletní občanské zvýhodněné
- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
Kupony pro čtyři pásma:
- měsíční občanské zvýhodněné
- čtvrtletní občanské zvýhodněné
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Cena jízdenky Kč
300,760,150,380,460,1 200,230,600,700,1 800,350,900,920,2 400,-

- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
Kupony pro pět pásem:
- měsíční občanské zvýhodněné
- čtvrtletní občanské zvýhodněné
- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
Kupony pro šest pásem:
- měsíční občanské zvýhodněné
- čtvrtletní občanské zvýhodněné
- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
Kupony pro sedm pásem:
- měsíční občanské zvýhodněné
- čtvrtletní občanské zvýhodněné
- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
Kupony pro osm pásem:
- měsíční občanské zvýhodněné
- čtvrtletní občanské zvýhodněné
- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

455,1 190,1 130,3 000,565,1 500,1 350,3 600,675,1 795,1 560,4 200,780,2 100,1 780,4 800,890,2 400,-
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Doplňkové časové kupony BUS+VLAK k předplatní časové jízdence ve vnějších pásmech PID
s volitelným začátkem doby platnosti

Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky Kč

Kupony pro jedno vnější pásmo:
- 30denní občanské zvýhodněné

300,-

- 90denní občanské zvýhodněné

760,-

- 30denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

150,-

- 90denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

380,-

Kupony pro dvě pásma:
- 30denní občanské zvýhodněné

460,-

- 90denní občanské zvýhodněné

1 200,-

- 30denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

230,-

- 90denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

600,-

Kupony pro tři pásma:
- 30denní občanské zvýhodněné

700,-

- 90denní občanské zvýhodněné

1 800,-

- 30denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

350,-

- 90denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

900,-

Kupony pro čtyři pásma:
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- 30denní občanské zvýhodněné

920,-

- 90denní občanské zvýhodněné

2 400,-

- 30denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

455,-

- 90denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

1 190,-

Kupony pro pět pásem:
- 30denní občanské zvýhodněné

1 130,-

- 90denní občanské zvýhodněné

3 000,-

- 30denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

565,-

- 90denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

1 500,-

Kupony pro šest pásem:
- 30denní občanské zvýhodněné

1 350,-

- 90denní občanské zvýhodněné

3 600,-

- 30denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

675,-

- 90denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

1 795,-

Kupony pro sedm pásem:
- měsíční občanské zvýhodněné

1 560,-

- čtvrtletní občanské zvýhodněné

4 200,-

- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

780,2 100,-

Kupony pro osm pásem:
- měsíční občanské zvýhodněné

1 780,-

- čtvrtletní občanské zvýhodněné

4 800,-

- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

890,2 400,-
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Doplňkové časové kupony BUS+VLAK k osobní kartě nebo k předplatní
časové jízdence ve vnějších pásmech PID – zvláštní zlevněné

Druh jízdního dokladu
Měsíční kupony pro žáky od 6 do 15 let
- pro jedno vnější pásmo samostatné
- pro dvě pásma
- pro tři pásma
- pro čtyři pásma
- pro pět pásem
- pro šest pásem
- pro sedm pásem
- pro osm pásem
5mesíční kupony pro žáky od 6 do 15 let
- pro jedno vnější pásmo samostatné
- pro dvě pásma
- pro tři pásma
- pro čtyři pásma
- pro pět pásem
- pro šest pásem
- pro sedm pásem
- pro osm pásem
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Cena jízdenky Kč
110,170,260,345,420,500,585,665,510,795,1 195,1 590,1 970,2 360,2 745,3 135,-

Měsíční kupony pro žáky a studenty od 15 do 26 let
- pro jedno vnější pásmo samostatné

225,-

- pro dvě pásma

345,-

- pro tři pásma

525,-

- pro čtyři pásma

690,-

- pro pět pásem

845,-

- pro šest pásem

1 010,-

- pro sedm pásem

1 170,-

- pro osm pásem

1 335,-

5měsíční kupony pro žáky a studenty od 15 do 26 let
- pro jedno vnější pásmo samostatné

1 020,-

- pro dvě pásma

1 590,-

- pro tři pásma

2 395,-

- pro čtyři pásma

3 180,-

- pro pět pásem

3 945,-

- pro šest pásem

4 725,-

- pro sedm pásem

5 490,-

- pro osm pásem

6 270,-
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Jízdenky pro jednotlivou jízdu ve vnějších pásmech

Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky Kč

Základní jízdenky přestupní plnocenné:
- pro dvě navazující pásma 15 min.

12,-

- pro dvě navazující pásma 30 min.

18,-

- pro tři navazující pásma 60 min.

24,-

- pro čtyři navazující pásma 90 min.

32,-

- pro pět navazujících pásem 120 min.

40,-

- pro šest navazujících pásem 150 min.

46,-

- pro sedm navazujících pásem 180 min.

54,-

- pro osm navazujících pásem 210 min.

62,-

- pro devět navazujících pásem 240 min.

68,-

- pro deset navazujících pásem 270 min.

76,-

- pro jedenáct navazujících pásem 300 min.

84,-

Základní jízdenky přestupní zvýhodněné:
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- pro dvě navazující pásma 15 min.

6,-

- pro dvě navazující pásma 30 min.

9,-

- pro tři navazující pásma 60 min.

12,-

- pro čtyři navazující pásma 90 min.

16,-

- pro pět navazujících pásem 120 min.

20,-

- pro šest navazujících pásem 150 min.

23,-

- pro sedm navazujících pásem 180 min.

27,-

- pro osm navazujících pásem 210 min.

31,-

- pro devět navazujících pásem 240 min.

34,-

- pro deset navazujících pásem 270 min.

38,-

- pro jedenáct navazujících pásem 300 min.

42,-

* Předplatní časové krátkodobé jízdenky pro všechna pásma:
- 24hodinová
- 24hodinová pro děti od 6 do 15 let

160,80,-

* pro vnější pásma PID 30% podíl
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Jízdenky pro jednotlivou jízdu ve vnějších pásmech – zvláštní zlevněné

Druh jízdního dokladu
Přestupní jízdenky žákovské od 6 do 15 let:
- pro dvě navazující pásma 15 min.
- pro dvě navazující pásma 30 min.
- pro tři navazující pásma 60 min.
- pro čtyři navazující pásma 90 min.
- pro pět navazujících pásem 120 min.
- pro šest navazujících pásem 150 min.
- pro sedm navazujících pásem 180 min.
- pro osm navazujících pásem 210 min.
- pro devět navazujících pásem 240 min.
Přestupní jízdenky žákovské od 15 do 26 let:
- pro dvě navazující pásma 15 min.
- pro dvě navazující pásma 30 min.
- pro tři navazující pásma 60 min.
- pro čtyři navazující pásma 90 min.
- pro pět navazujících pásem 120 min.
- pro šest navazujících pásem 150 min.
- pro sedm navazujících pásem 180 min.
- pro osm navazujících pásem 210 min.
- pro devět navazujících pásem 240 min.

52

Cena jízdenky Kč
4,6,9,12,15,17,20,23,25,9,13,18,24,30,34,40,46,51,-

Prague card

Prague card
plnocenná na 2 dny

Cena jízdenky Kč
1 280,-

děti a studenti na 2 dny*

940,-

plnocenná na 3 dny

1 540,-

děti a studenti na 3 dny*

1 120,-

plnocenná na 4 dny

1 780,-

děti a studenti na 4 dny*

1 300,-

* dětská /studentská karta je platná pro děti od 6 do 16 let a pro studenty denního studia do 26 let.

V ceně Prague card je jízdné na území hl. m. Prahy (P+0+B), na lince Airport Express, přívozy,
vstup do 50 historických objektů apod.
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VÝVOJ TARIFNÍCH SAZEB PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
V pěTILETÉM OBDOBÍ
Předplatní časové jízdenky občanské zvýhodněné

Druh jízdního dokladu

2010

2011

v Kč

2012

2013

2014

Časové kupony občanské
zvýhodněné:
- měsíční
- čtvrtletní

550,-

550,-

550,-

550,-

550,-

1 480,-

1 480,-

1 480,-

1 480,-

1 480,-

2 450,-

2 450,-

2 450,-

2 450,-

4 750,-

4 750,-

4 750,-

4 750,-

- 5měsíční
- roční
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4 750,-

Předplatní časové jízdenky zvýhodněné

Druh jízdního dokladu

2010

v Kč

2011

Pro děti ve věku od 6 do 15 let:
- měsíční
*130,*** 130,- čtvrtletní
*360,*** 360,- 5měsíční
**600,*** 600,- 10měsíční
**1 200,***1 200,Pro juniory od 15 do 19 let
- měsíční
260,260,- čtvrtletní
720,720,- 5měsíční
**1 200,1 200,- 10měsíční
**2 400,2 400,Pro žáky a studenty od 19 do 26 let
- měsíční
260,260,- čtvrtletní
720,720,- 5měsíční
**1 200,1 200,- 10měsíční
**2 400,2 400,Pro seniory od 60 do 70 let a občany v hmotné nouzi:
- měsíční
250,**** 250,- čtvrtletní
660,**** 660,- 5měsíční
****1 100,-

2012

2013

2014

*** 130,*** 360,*** 600,***1 200,-

*** 130,*** 360,*** 600,***1 200,-

*** 130,*** 360,*** 600,***1 200,-

260,720,1 200,2 400,-

260,720,1 200,2 400,-

260,720,1 200,2 400,-

260,720,1 200,2 400,-

260,720,1 200,2 400,-

260,720,1 200,2 400,-

**** 250,**** 660,****1 100,-

**** 250,**** 660,****1 100,-

**** 250,**** 660,****1 100,-
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v Kč

Předplatní časové jízdenky zvýhodněné s volitelným začátkem doby platnosti

Druh jízdního dokladu

2010

2011

2012

2013

2014

Časové kupony přenosné
670,-

670,-

670,-

670,-

670,-

- 90denní/čtvrtletní

- 30denní/měsíční

1 880,-

1 880,-

1 880,-

1 880,-

1 880,-

- 365denní/roční

6 100,-

6 100,-

6 100,-

6 100,-

6 100,-

* od 13. 6. 2010 se děti do 10 let na území hl. m. Prahy přepravují za zvláštní cenu jízdného 0 Kč (povinnost prokázat nárok
osobní průkazkou ověřenou jejím vydavatelem – právnickou osobou, se jménem, příjmením, datem narození a fotografií)
** k dispozici od 31. 7. 2010
*** pro děti od 6 do 15 let, kteří jsou držiteli opencard s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného (cena dokladu
120 Kč), je cena jízdného pro cesty po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč. Dětem od 6 do 10 let postačuje osobní průkazka
ověřená jejím vydavatelem (právnickou osobou), se jménem, příjmením, datem narození a fotografií
**** pro seniory od 65 do 70 let, kteří jsou držiteli opencard s nahraným platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny
jízdného“ (cena dokladu 120 Kč), je cena jízdného pro cesty po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč
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Objem celkových investičních nákladů a zdrojů
Objem celkových investičních nákladů v roce 2014 (v tis. Kč)

v tis. Kč
Investiční výstavba metra
Akce rozestavěné
Trasa metra A
Stanice Národní
Rekonstrukce nástupiště st. Chodov

4 665 585
223 532
25 295

Rekonstrukce nástupiště st. Muzeum A

2 693

Rekonstrukce stanice Jinonice

8 597

Rekonstrukce stanice metra Opatov

5 658

Rekonstrukce stanice metra Skalka

6 645

Protichemický varovný systém v metru

2 656

Akce v přípravě
I. provozní úsek trasy D metra
Celkem investiční výstavba metra

55 167
4 995 828

Ostatní investiční akce
Výměna eskalátorů
Výstavba tramvajových tratí
Rekonstrukce tramvajových tratí

58

9 561
7 762
537 760

Rekonstrukce kabelových tras

3 320

Výstavba a rekonstrukce měníren

22 549

Vozovny a ústřední dílny

13 355

Garáže a odstavné plochy

241

Zabezpečovací zařízení v metru

448 601

Celkem ostatní investiční akce

1 043 149

Obnova vozového parku
Metro
Rekonstrukce vozů
Nákup nových vozů – splátka úvěru

0
285 064

Tramvaje
Technické zhodnocení tramvají (KT8D5)
Nákup nových tramvají

20 650
2 135 608

Autobusy
Nákup nových autobusů
Nákup midibusů
Ostatní vozový park
Celkem obnova vozového parku
Ostatní investice do technické základny
Celkový objem investičních nákladů

409 791
20 356
14 361
2 885 830
263 040
9 187 847
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Objem celkových investičních zdrojů v roce 2014 (v tis. Kč)

z toho:
Investiční
zdroje
celkem
Vlastní investiční zdroje celkem
odpisy
kompenzace (přiměřený zisk)

4 570 799

investiční zdroje
obdržené v roce
2014 na úhradu
faktur zapl. před
rokem 2014
0

investiční zdroje
použité na úhradu
faktur zaplacených
v roce 2014
4 570 799

4 036 799

4 036 799

534 000

534 000

Ostatní zdroje
směnečný program

1 578 608

0

1 578 608

dotace ze strukturálních fondů EU
– investiční

378 943

162 093

216 850

dotace ze strukturálních fondů EU
– neinvestiční

961

488

473

dotace z rozpočtu hl. města Prahy
– investiční

33 436

14 303

19 133

dotace z rozpočtu hl. města Prahy
– neinvestiční

85

42

43

2 666 137

0

2 666 137

Operační program Praha-Konkurenceschopnost:

dotace z rozpočtu hl. města Prahy
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kompenzace z roku 2012
příspěvek P10 na RTT V Olšinách
Celkový objem investičních zdrojů

133 286

133 286

2 518

2 518

9 364 773

176 926

9 187 847
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účetní závěrka
za rok 2014

obsah
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2014

6

ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

7

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2014

8

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU
KE DNI 31. 12. 2014

14

příloha účetní závěrky za rok 2014		

19

6

7
k 31. prosinci 2014

Zpráva auditora

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
kE DNI 31. 12. 2014
v celých tisících Kč
Označení

AKTIVA

Brutto 1
B.
B. I

B. II

Korekce 2

Netto 3

Netto 4

AKTIVA CELKEM

121 647 956

-43 427 806

78 220 150

77 020 922

Dlouhodobý majetek

115 559 050

-42 942 075

72 616 975

69 655 976

1 070 288

-993 877

76 411

94 342

884 969

-827 533

57 436

59 504

10 082

-10 082

0

0

153 445

-136 805

16 640

19 737

21 792

-19 457

2 335

15 101

114 252 457

-41 948 198

72 304 259

69 334 724

3 345 607

0

3 345 607

3 367 644

57 290 150

-17 669 801

39 620 349

39 768 667

Dlouhodobý nehmotný majetek
3.

Software

4.

Ocenitelná práva

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

B. II

Minulé účetní
období

Běžné účetní období

Dlouhodobý hmotný majetek
1.

Pozemky

2.

Stavby

8

3.

Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

49 039 309

-24 277 340

24 761 969

23 418 876

42 032

-1 057

40 975

38 128

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek

3 636 511

0

3 636 511

1 840 527

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek

898 848

0

898 848

900 882

B. III
B. III

Dlouhodobý finanční majetek

236 305

0

236 305

226 910

1.

Podíly – ovládaná osoba

215 431

0

215 431

206 732

2.

Podíly v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem

20 874

0

20 874

20 178

C.

Oběžná aktiva

5 887 951

-485 731

5 402 220

7 148 083

C. I.

Zásoby

333 436

-2 822

330 614

304 909

1.

Materiál

326 586

-2 822

323 764

290 226

2.

Nedokončená výroba a polotovary

5 631

0

5 631

13 402

5.

Zboží

1 219

0

1 219

1 281

Dlouhodobé pohledávky

87 998

0

87 998

154 179

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

13 552

0

13 552

17 324

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

74 429

0

74 429

61 836

C. I.

C. II
C. II

9

7.
C. III.
C. III

Krátkodobé pohledávky

0

17

75 019

-482 909

962 659

1 996 104
807 903

Pohledávky z obchodních vztahů

773 141

-464 335

308 806

6.

Stát – daňové pohledávky

281 090

0

281 090

481 616

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

76 541

113 754

8.

Dohadné účty aktivní

140 166

9.

Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

1.

Peníze

2.

Účty v bankách

D. I.
D. I.

17
1 445 568

1.

C. IV.
C. IV.

Jiné pohledávky

76 541
83 173

-17 560

65 613

231 623

-1 014

230 609

452 665

4 020 949

0

4 020 949

4 692 891

50 898

0

50 898

21 855

3 970 051

0

3 970 051

4 671 036

Časové rozlišení

200 955

0

200 955

216 863

1.

Náklady příštích období

199 314

0

199 314

214 874

3.

Příjmy příštích období

1 641

0

1 641

1 989
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Označení

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období

PASIVA CELKEM

78 220 150

77 020 922

A.

Vlastní kapitál

59 760 538

59 669 667

A. I.

Základní kapitál

30 726 125

30 726 125

Základní kapitál

30 726 125

30 726 125

Kapitálové fondy

30 556 033

30 781 118

2.

Ostatní kapitálové fondy

30 929 777

30 942 259

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

1.
A. II.

-373 744

-161 141

Výsledek hospodaření minulých let

-1 837 576

-1 465 673

2.

Neuhrazená ztráta minulých let

-1 837 576

-1 467 673

3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let

A. IV.

0

2 000

315 956

-371 903

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+-)

B.

Cizí zdroje

17 313 609

16 755 254

B. I.

Rezervy

325 506

139 046

Ostatní rezervy

325 506

139 046

4 497 690

4 159 749

4.
B. II.
B. II.
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PASIVA

Dlouhodobé závazky
1.

Závazky z obchodních vztahů

87 090

168 064

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

12 398

3 270

10.
B. III.
B. III.

1.
5.
6.
7.
8.
10.
11.

B. IV.
B. IV.
C. I.
C. I

1.
2.
1.
2.

Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát – daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky

4 398 202
11 181 149
9 514 911
314 081
184 630
320 510
65 898
100 817
680 302

3 988 415
10 895 957
8 898 119
291 022
169 660
829 974
48 306
197 075
461 801

Bankovní úvěry a výpomoci

1 309 264

1 560 502

Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

1 047 411
261 853
1 146 003
620 095
525 908

1 300 418
260 084
596 001
19 199
576 802
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Výkaz zisku a ztráty
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2014
v celých tisících Kč
Název a sídlo účetní jednotky
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
ičo: 00005886
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9
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Stav v běžném
účet. období

Označení
I.
A.
+

+

15

1 149

597

1 324

509

Obchodní marže

-175

88

16 945 118

16 159 697

1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

16 551 772

15 704 066

1.1

Tržby z jízdného

1.2

Kompenzace za závazek veřejné služby

1.3

Ostatní tržby

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

3.

Aktivace

B.
B.

Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Výkony

II.
II.

Stav v minulém
účet. období

4 344 911

4 230 743

11 610 060

10 823 554

596 801

649 769

-7 771

-3 062

401 117

458 693

Výkonová spotřeba

6 559 452

7 029 570

1.

Spotřeba materiálu a energie

2 809 146

3 132 699

2.

Služby

3 750 306

3 896 871

2.1

Opravy a udržování

1 722 616

1 721 596

2.2

Ostatní služby

2 027 690

2 175 275

10 385 491

9 130 215

Přidaná hodnota

C.
C.

D.
E.
III.
III.
F.
F.

1.
2.
3.
4.
5.

Osobní náklady

6 071 387

5 853 798

Mzdové náklady

4 358 210

4 198 847

Odměny členům orgánů obchodní korporace
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Náklady na penzijní připojištění a životní pojištění
Daně a poplatky

1.
2.

2 404

1 475 482

1 419 144

152 547

150 656

82 813

82 747

5 563

5 778

3 026 295

2 891 968

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

71 173

80 031

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

19 642

23 866

Tržby z prodeje materiálu

51 531

56 165

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

64 329

70 193

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

11 039

13 078

Prodaný materiál

53 290

57 115

296 993

-7 148

1 008 328

941 265

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

1.
2.

2 335

G.

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

IV.
H.
*

Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření

928 988

973 723

1 071 437

363 199
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VII.
VII.

1.

IX.
L.
X.
N.
XI.
O.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady

*
Q.
2.
**
XIII.
R.
*
***
****
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Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

8 240

10 186

8 240

10 186

4 010

4 771

0

50 431

370

267

156 821

158 730

2 870

21 524

149 468

73 899

Finanční výsledek hospodaření

-290 799

-246 312

Daň z příjmů za běžnou činnost

461 860

484 752

– odložená

461 860

484 752

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

318 778

-367 865

Mimořádné výnosy

8 974

22 364

Mimořádné náklady

11 796

26 402

Mimořádný výsledek hospodaření

-2 822

-4 038

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

315 956

-371 903

Výsledek hospodaření před zdaněním

777 816

112 849
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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 DPP) 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,
IČO 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 akcii 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. 2014			
30 726 125 tis. Kč
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Akcie společnosti znějí na jméno: „Obec – hlavní město Praha“.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2014.
Účetním obdobím je kalendářní rok: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Předmětem podnikání společnosti je:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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provozování tramvajové dráhy, speciální dráhy (metro) a lanové dráhy (Petřín a ZOO) a provozování drážní dopravy
v hlavním městě Praze,
opravy silničních vozidel,
provozování autoškoly,
psychologické poradenství a diagnostika,
hostinská činnost,
poskytování zdravotních služeb,
provozování stanice technické kontroly,
provozování stanice měření emisí,
provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými

•
•
•
•
•
•

pro přepravu více než 9 osob, včetně řidiče, – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
klempířství a oprava karoserií,
zámečnictví, nástrojařství,
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
 nem 24. června 2014 došlo rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ke změně stanov, kterými se
D
společnost podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku. Stanovy
byly uloženy do obchodního rejstříku dne 4. července 2014. Dnem 19. prosince 2014 došlo k další změně
stanov rozhodnutím jediného akcionáře. Tímto rozhodnutím byl změněn počet místopředsedů dozorčí rady,
a to tak, že společnost má tři místopředsedy dozorčí rady, a zároveň bylo schváleno úplné znění stanov společnosti.
Změny zápisů členů představenstva
Dnem 20. srpna 2014 bylo ukončeno členství v představenstvu Ing. Petru Blažkovi. Výmaz v obchodním rejstříku
byl proveden 15. října 2014.
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Dnem 21. srpna 2014 vzniklo členství v představenstvu PhDr. Jiřímu Špičkovi. Zápis v obchodním rejstříku byl
proveden 15. října 2014.
Změny zápisů členů dozorčí rady
Dnem 9. prosince 2014 bylo ukončeno funkční období předsedy a členství v dozorčí radě Ing. Jiřímu Pařízkovi.
Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.
Dnem 10. prosince 2014 vzniklo členství v dozorčí radě a dnem 17. prosince 2014 vznikla funkce předsedy v dozorčí
radě panu Petru Dolínkovi. Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.
Dnem 10. prosince 2014 vzniklo členství v dozorčí radě a dnem 17. prosince 2014 funkce místopředsedy dozorčí
rady Ing. Jarmile Bendové. Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.
Dnem 9. prosince 2014 bylo ukončeno funkční období místopředsedy dozorčí rady a členství v dozorčí radě
Ing. Marku Doležalovi. Dnem 19. prosince 2014 vzniklo členství v dozorčí radě Ing. Marku Doležalovi. Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.
Dnem 11. ledna 2014 bylo ukončeno funkční období místopředsedy dozorčí rady a členství v dozorčí radě panu
Jiřímu Obitkovi. Výmaz z obchodního rejstříku byl proveden dne 6. února 2014.
Dnem 15. ledna 2014 vznikla funkce místopředsedy dozorčí rady Bc. Oldřichu Schneiderovi. Zápis v obchodním
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rejstříku byl proveden dne 7. dubna 2014.
Dnem 9. prosince 2014 bylo ukončeno členství v dozorčí radě Doc. Ing. Mgr. Martinu Dlouhému, Dr., MSc. Zápis
v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.
Dnem 9. prosince 2014 bylo ukončeno členství v dozorčí radě Ing. Michalu Štěpánovi. Zápis v obchodním rejstříku
zatím nebyl proveden.
Dnem 26. září 2014 bylo ukončeno členství v dozorčí radě JUDr. Janu Blechovi. Zápis v obchodním rejstříku byl
proveden 15. října 2014.
Dnem 9. prosince 2014 bylo ukončeno členství v dozorčí radě Ing. Karlu Březinovi. Zápis v obchodním rejstříku
zatím nebyl proveden.
Dnem 9. prosince 2014 bylo ukončeno členství v dozorčí radě paní Andree Vlásenkové. Zápis v obchodním rejstříku
zatím nebyl proveden.
Dnem 9. prosince 2014 bylo ukončeno členství v dozorčí radě Ing. Janu Vašíčkovi. Zápis v obchodním rejstříku
zatím nebyl proveden.
Dnem 28. ledna 2014 vzniklo členství v dozorčí radě panu Václavu Novotnému. Zápis v obchodním rejstříku
byl proveden dne 18. března 2014. Dnem 31. ledna 2014 bylo členství v dozorčí radě ukončeno panu Václavu
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Novotnému. Zápis v obchodním rejstříku byl proveden dne 7. dubna 2014.
Dnem 29. dubna 2014 vzniklo členství v dozorčí radě Ing. Pavlu Válečkovi. Zápis v obchodním rejstříku byl proveden
dne 2. června 2014. Dnem 9. prosince 2014 bylo členství v dozorčí radě ukončeno Ing. Pavlu Válečkovi. Zápis
v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.
Dnem 9. prosince 2014 bylo ukončeno členství v dozorčí radě a dnem 10. prosince 2014 vzniklo členství v dozorčí
radě Ing. Vojtěchu Kocourkovi, Ph.D. Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.
Dnem 10. prosince 2014 vzniklo členství v dozorčí radě Ing. Petru Hlubučkovi. Zápis v obchodním rejstříku zatím
nebyl proveden.
Dnem 10. prosince 2014 vzniklo členství v dozorčí radě Mgr. Petře Kolínské. Zápis v obchodním rejstříku zatím
nebyl proveden.
Dnem 10. prosince 2014 vzniklo členství v dozorčí radě JUDr. Petru Novotnému. Zápis v obchodním rejstříku zatím
nebyl proveden.
Dnem 10. prosince 2014 vzniklo členství v dozorčí radě panu Martinu Slabému. Zápis v obchodním rejstříku zatím
nebyl proveden.
Dnem 10. prosince 2014 vzniklo členství v dozorčí radě panu Jaroslavu Štěpánkovi. Zápis v obchodním rejstříku
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zatím nebyl proveden.
Dnem 19. prosince 2014 vzniklo členství v dozorčí radě panu Petru Šimůnkovi. Zápis v obchodním rejstříku zatím
nebyl proveden.
1.3. Organizační struktura společnosti
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Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2014
valná hromada
Výbor pro audit

Dozorčí rada

orgány společnosti

Představenstvo společnosti

Generální ředitel

m a k r o s t r u k tu r a
společnosti
úsek dopravní

úsek technický

jednotka
Provoz Metro

jednotka
Správa vozidel Metro

jednotka
Provoz Tramvaje

jednotka
Správa vozidel Tramvaje

jednotka
Provoz Autobusy

jednotka
Správa Vozidel a Autobusů

jednotka
Historická vozidla

jednotka
Dopravní cesta Metro

jednotka
Informační technologie

úsek personální

úsek bezpečnostní

úsek Vedení společnosti

jednotka
Dopravní cesta Tramvaje
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úsek ekonomický

1.4. Identifikace skupiny
Jediný akcionář DPP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (dále HMP) se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské nám. 2, IČO: 000 64 581.
Sesterské obchodní společnosti DPP
Obchodní firma
Kolektory Praha, a.s.
Kongresové centrum Praha, a.s.

% podíl HMP
na základním kapitálu
100
45,65

Sídlo

IČO

Praha 9, Pešlova 3, čp. 341

26714124

Praha 4, 5. května 65

63080249

Obecní dům, a.s.

100

Praha 1, nám. Republiky 1090/5

27251918

Operátor OPENCARD, a.s.

100

Praha 1, Opletalova 929/22

02795281

51

Praha 10, Na Hroudě 1492

26428059

Pražská energetika Holding a.s.
Pražská plynárenská Holding a.s.

100

Praha 4, U Plynárny 500

26442272

Pražská teplárenská Holding a.s.

51

Praha 7, Partyzánská 1

26416808

100

Praha 1, Žatecká 110/2

25656112

Praha 9, Pod Šancemi 444/1

60194120

Praha 1, Opletalova 929/22

25649329

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Pražské služby, a.s.
Rozvojové projekty Praha, a.s.

76,92
100
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Obchodní firma
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

% podíl HMP
na základním kapitálu
100
100

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Sídlo

IČO

Praha 1, Řásnovka 770/8

03447286

Praha 2, Blanická 1008/28

00409316

Úpravna vody Želivka, a.s.

90,04

Praha 10, K Horkám 16/23

26496224

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

97,25

Praha 1, Žatecká 110/2

26496402

Dceřiné a přidružené obchodní společnosti DPP
Obchodní firma
Pražská strojírna a.s.
RENCAR PRAHA, a.s.
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

% podíl DPP
na základním kapitálu
100
28
100

Sídlo

IČO

Praha 9, Mladoboleslavská 133

60193298

Praha 8, Křižíkova 148/34

00506397

Praha 5, Plzeňská 298/217a

25632141

Firma PS – renovace s.r.o. zanikla fúzí sloučením s Pražskou strojírnou a.s., rozhodný den je 1. 7. 2014.
Z Obchodního rejstříku byl proveden výmaz dne 21. 11. 2014.
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Majetkový podíl v přidružené obchodní společnosti RENCAR PRAHA, a.s.
Obchodní firma

% podíl RENCAR PRAHA, a.s.
na základním kapitálu

Sídlo

100

RENCAR MEDIA s.r.o.

Praha 8, Křižíkova 148/34

IČO
25082906

Přehled dceřiných a přidružených obchodních společností u sesterských společností DPP k datu 31. 12. 2014
Obchodní firma
Pražská energetika Holding a.s.

Nepřímo ovládané společnosti % podíl na ZK
a dceřiné společnosti
Nepřímo ovládaná společnost

IČO

% podíl PREH
v PRE

Pražská energetika, a.s.

58,046

Společnosti s kapitálovou
účastí PRE

% podíl PRE
v dceřiné spol.

PREdistribuce, a.s.

Sídlo

Praha 10, Na Hroudě 1492/4

60193913

100

Praha 5, Svornosti 3199/19a

27376516

eYello CZ, a.s.

100

Praha 10, Kubánské náměstí
1391/11

25054040

PREměření, a.s.

100

Praha 10, Na Hroudě 2149/19

25677063
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Pražská plynárenská Holding a.s.

Nepřímo ovládaná společnost
Pražská plynárenská, a.s.

100

Společnosti s kapitálovou
účastí PP

% podíl PP
v dceřiné spol.

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.
Pražská teplárenská Holding a.s.

Nepřímo ovládaná společnost
Pražská teplárenská a.s.
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% podíl PPH
v PP
Praha 1, Národní 37

60193492

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

100

Praha 4, U Plynárny 500/44

26420830

Praha 7, Partyzánská 1/7

45273600

% podíl PTH
v PT
47,42

Společnosti s kapitálovou
účastí PT

Pražské služby, a.s.

% podíl PT
v dceřiné spol.

Areál Třeboradice, a.s.

15

Praha 7, Partyzánská 1/7

29132282

Energotrans SERVIS, a.s.

95

Praha 7, Partyzánská 1/7

29352797

Pražská teplárenská
Trading, a.s.

100

Praha 7, Partyzánská 1/7

03261816

TERMONTA PRAHA a.s.

100

Praha 10, Třebohostická 46/11

47116234

Teplo Neratovice, spol. s r.o.

100

Neratovice, Školní 162

49827316

Tuchoměřice, Ke Špejcharu
392

26432331

Praha 2, Blanická 1008/28

25672541

Praha 10, K Horkám 16/23

29131804

Praha 1, Žatecká 110/2

29148995

Společnosti s kapitálovou
účastí PS
AKROP s.r.o.

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Společnosti s kapitálovou
účastí TCP

Úpravna vody Želivka, a.s.

Společnosti s kapitálovou
účastí ÚVŽ

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Společnosti s kapitálovou
účastí ZPVK

TCP – Vinohrady, a.s.

Želivská provozní s.r.o.

Vodárna Káraný, a.s.

% podíl PS
na ZK
100
% podíl TCP
na ZK
100
% podíl ÚVŽ
na ZK
100
% podíl ZPVK
na ZK
100
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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 podle ustanovení
§ 68 odst. 2, písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Rada hlavního města Prahy (s výjimkou
rozhodnutí o zrušení společnosti, o kterém rozhoduje Zastupitelstvo hlavního města Prahy – § 59 zákona o hlavním městě Praze).
Představenstvo a dozorčí rada k 31. 12. 2014
Funkce
Předseda

Představenstvo
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Jméno
Ing. Jaroslav Ďuriš

Místopředseda

Bc. Magdalena Češková

Člen

PhDr. Jiří Špička

Člen

Ing. Ladislav Urbánek

Člen

Ing. Petr Vychodil

Dozorčí rada

Výbor pro audit

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

Petr Dolínek
Ing. Jarmila Bendová
Bc. Oldřich Schneider
Ing. Marek Doležal
Bc. Jan Kolář
Ing. Petr Hlubuček
František Kadlec
Václav Pospíšil
Mgr. Petra Kolínská
JUDr. Petr Novotný
Martin Slabý
Josef Buriánek
Petr Šimůnek
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.
Jaroslav Štěpánek
Ing. Miroslav Zámečník
Ing. Zdena Javornická
Ing. Pavel Černý
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2. Účetní metody a obecné účetní zásady
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účet
nictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb. (dále jen vyhláška), kterou se provádějí některá ustano
vení 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 korun českých
(tis. 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, včetně inženýrských
sítí, vodních děl, práva stavby jako blokačního instrumentu, bytů a nebytových prostor vymezených jako jednotky
a uměleckých děl a věcných břemen k pozemku a stavbě), resp. 40 000 Kč (nehmotný majetek). Pozemky, budovy
a stavby, včetně inženýrských sítí, vodních děl, práva stavby jako blokačního instrumentu, bytů a nebytových
prostor vymezených jako jednotky, věcná břemena k pozemku a stavbě a umělecká díla jsou považovány
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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 včetně (dlouhodobý hmotný majetek), resp. 40 000 Kč včetně (dlouhodobý nehmotný majetek).
Hranice pro vymezení technického zhodnocení, které zvyšuje hodnotu dlouhodobého majetku, činí nad 40 000 Kč
v úhrnu za účetní období.
Hmotný majetek do 40 000 Kč a nehmotný majetek do 60 000 Kč, od roku 2014 do 40 000 Kč jsou časově rozlišeny
po dobu 2 let a evidovány v podrozvahové evidenci s výjimkou mimořádných událostí.
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, nájemci nebo pachtýři nemovité
věci,
zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání,
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•
•
•

přípravné práce, zejména náklady na expertizy, 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,
právo stavby, pokud je záměrem DPP realizovat stavbu vyhovující právu stavby.

Při evidenci a ocenění pozemků v DPP rozlišujeme 4 možnosti:

•
•
•
•
39

V případě, že vlivem digitalizace katastrálních map (jejich zpřesněním) dojde k situaci, že v katastru
nemovitostí je jiná výměra pozemků, než je na kartě majetku v účetnictví, pak se provede změna výměry
pozemku na kartě majetku. Ocenění pozemku zůstane stejné.
V případě, že vlivem digitalizace katastrálních map (jejich zpřesněním) dojde k situaci, že v katastru
nemovitostí je jiná výměra pozemků, než je na kartě majetku v účetnictví, pak se provede změna výměry
pozemku na kartě majetku. Ocenění pozemku zůstane stejné.
Pokud je nutné opravit chyby ve výměře pozemku zjištěné samotným katastrem nemovitostí, provede se
úprava výměry na kartě majetku. Ocenění pozemku zůstane nedotčeno.
Jestliže se zjistí, že v účetnictví DPP je uvedena jiná (nižší nebo vyšší) výměra pozemku, než je uvedeno
v katastru nemovitostí, provede se změna výměry pozemku na kartě majetku, aby odpovídala katastru
nemovitostí bez úpravy ocenění pozemku.

•

Není-li v účetní evidenci uveden pozemek, který DPP vlastní dle výpisu katastru nemovitostí, pak je nutné
zařadit pozemek do evidence ve výměře dle katastru nemovitostí a ocenění pozemku bude provedeno dle
znaleckého posudku, který bude obsahovat administrativní a tržní cenu a do účetní evidence bude zaveden
z důvodu opatrnosti v nižší ceně.

DPP přistupuje při vytvoření nového majetku nebo provedení změny na majetku třetí osoby, které nesouvisí
s posláním DPP, ale jejich provedení je nezbytné pro pořízení a používání majetku DPP, jako k vyvolané investici.
Tento majetek eviduje na účtech pořízení a v okamžiku uvedení do užívání hlavní investice se stávají tyto investiční
náklady vynaložené z vlastních zdrojů součástí pořizovací ceny majetku DPP.
Ocenění reprodukční cenou bylo v roce 2014 použito u bezúplatně nabytých věcných břemen. Reprodukční cena
byla stanovena dle znaleckého posudku eventuálně odborným odhadem.
Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady, tzn. veškerými přímými
náklady a nepřímými náklady, které bezprostředně souvisejí 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.

40

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
Dopravní prostředky:
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- 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 typy tramvají

20

- autobusy standard a kloubové

10

- autobusy standard a kloubové nízkopodlažní, midibusy

12

Odpisování věcných břemen zřízených a práv stavby ve prospěch společnosti je následující:
Pořizovací cena věcného břemene a práva stavby
do 40 000 Kč

nad 40 000 do 10 000 000 Kč

Doba zřízení
určitá

24 měsíců

neurčitá

24 měsíců

určitá
neurčitá

nad 10 000 000 Kč

Doba odpisování

určitá
neurčitá

dle doby uvedené ve smlouvě, na kterou je
věcné břemeno nebo právo stavby zřízeno
48 měsíců pro věcné břemeno a 99 let
pro právo stavby
dle doby uvedené ve smlouvě, na kterou je
věcné břemeno nebo právo stavby zřízeno
30 roků pro věcné břemeno a 99 let
pro právo stavby

Majetek plně pořízený z dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného
majetku se neodepisuje.
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K  datu účetní závěrky jsou tvořeny opravné položky k účtům dlouhodobého majetku. Jejich výše se zjišťuje
na základě inventarizace a individuálního posouzení reálného stavu jednotlivých položek, kdy užitná hodnota
dlouhodobého majetku je výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek, a toto snížení
hodnoty nelze považovat za snížení trvalého charakteru.
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
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reálné hodnoty jako pasiva.
V roce 2014 u derivátových obchodů byly provedeny testy efektivity a společnost u všech derivátů vede 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, likvidační poplatky (poplatek
PHE).
Zásoby stejného druhu se vedou na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem.
Pokud náklady související s pořízením nejsou součástí pořizovací ceny konkrétního materiálu a zboží, sledují se
na samostatném analytickém účtu zásob a jednou měsíčně jsou rozpouštěny do spotřeby materiálů a zboží dle
vnitřní směrnice. Tento postup je ve společnosti využíván i pro přepravné zajišťované vnitropodnikovými službami.
Pořízení a úbytek zásob se dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 15 provádí dle způsobu A.
Zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány vlastními náklady.
Náhradní díly a další materiály vytvářené vlastní činností jsou oceňovány skutečnými vlastními náklady.
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Vlastní činností vytvářené náhradní díly a další materiály, u kterých nelze stanovit jednoznačně cenu za kus,
jsou oceňovány na základě předem stanovených cen. Tyto ceny jsou průběžně aktualizovány. 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, chladicí kapalina, olej, ostatní provozní kapaliny). Reprodukční cena stanovena odborným odhadem
se používá u zásob vzniklých ze získaného materiálu z likvidace či oprav dlouhodobého majetku.
Opravné položky k zásobám se vytvářejí dle podkladů odboru Skladové hospodářství. 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
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.
K pohledávkám z obchodních vztahů a jiným pohledávkám jsou tvořeny opravné položky dle příslušných zákonů
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a pokynů právního útvaru. Daňové opravné položky jsou tvořeny ve výši, jejíž tvorbu umožňuje příslušný zákon.
K pohledávkám od půl roku do 1 roku po splatnosti se tvoří účetní opravné položky v takové výši, aby celková
hodnota daňových a účetních opravných položek tvořila 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
k pohledávkám od 1 roku po splatnosti jsou tvořeny až do výše 100 % rozvahové hodnoty pohledávky.
K pohledávkám z přirážek k jízdnému a k pohledávkám za jízdné jsou tvořeny účetní opravné položky. Jejich výše
je stanovena % s přihlédnutím k předpokládané míře splácení a vymahatelnosti těchto pohledávek.
K  vzájemnému zápočtu závazků a pohledávek dochází ve smyslu občanského zákoníku dle ujednání mezi
obchodními partnery.
3.6. Závazky z obchodních vztahů
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
Závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší, jsou
vykázány jako krátkodobé. Ostatní závazky jsou vykázány jako dlouhodobé.
3.7. Směnky
Směnka je cenný papír obsahující zákonem předem stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který
dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu úhradu směnečné částky.
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Směnky jsou evidovány jako krátkodobé závazky na řádku výkazu Krátkodobé závazky z obchodních vztahů
a slouží jako platební prostředek k úhradě faktur na nákup tramvají Škoda 15T For City. Jedná se o směnky
vlastní vystavené Emitentem, tj. DPP na řad věřitelů s doložkou „bez protestu“. Minimálně jmenovitá hodnota
směnky je 200 mil. Kč. Směnečná suma činí 8 mld. Kč (k 31. 12. 2014 čerpáno 7,4 mld. Kč).
3.8. Úvěry
Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Úroky z úvěru jsou účtovány do výsledku hospodaření za účetní
období, se kterým souvisejí. V souladu s § 47 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. se společnost rozhodla úroky
z úvěru nezahrnovat do ocenění dlouhodobého majetku a technického zhodnocení.
Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od data účetní
závěrky.
3.9. Rezervy
Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou,
avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.
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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Rezervy na odměny vedoucích zaměstnanců a členů orgánů společnosti, včetně 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.
Rezervy na zaměstnanecké benefity jsou vytvářeny na tituly pracovní výročí a při odchodu do důchodu dle
kolektivní smlouvy. Z důvodu platnosti současného znění kolektivní smlouvy jsou vytvářeny pouze pro rok 2015.
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, např. v souvislosti se soudními spory.
3.10. Finanční leasing
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.
3.11. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účtování kurzových rozdílů se provádí podle vyhlášky a Českých účetních standardů pro podnikatele.
Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu denním kurzem banky ve smyslu
platných předpisů. Valutová pokladna používá čtvrtletní pevné kurzy, které jsou stanoveny k 1. dni příslušného
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čtvrtletí dle kurzu České národní banky.
V rámci měsíční účetní závěrky u devizových bankovních účtů se provádí přepočet na českou měnu podle kurzu
posledního dne měsíce.
Majetek a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou
národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány podle svého charakteru do nákladů
nebo výnosů.
3.12. Daně
3.12.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Pro účely výpočtu daňových odpisů se používá lineární metoda.
3.12.2. 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.
Odložené daňové závazky a pohledávky jsou vzájemně započítávány a v rozvaze vykázány v netto hodnotě.
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3.13. 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.
V návaznosti na smluvní ujednání obsažená ve Smlouvě o veřejných službách, účtuje společnost v průběhu roku
o přijaté záloze na kompenzaci a 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.
3.14. 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.
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3.15. Výnosy
Výnosy z přepravy jsou účtovány do období, ve kterém byly přepravní služby poskytnuty.
Ostatní výnosy jsou zaúčtovány do období, se kterým věcně a časově souvisejí.
Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, se časově rozlišují.
Časové rozlišení výnosů z věcných břemen zřízených na majetku společnosti je následující:
Pořizovací cena věcného
břemene
do 40 000 Kč

Doba zřízení
Určitá
Neurčitá

nad 40 000 do 10 000 000 Kč

Určitá
Neurčitá

nad 10 000 000 Kč

Určitá
Neurčitá
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Časové rozlišení
neprovádí se z důvodu nevýznamné částky
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

3.16. 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 lišit.
3.17. Mimořádné náklady a výnosy
Tyto položky obsahují výnosy a náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky,
jakož i výnosy a náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících. V roce 2014 společnost účtovala přes
mimořádný hospodářský výsledek dopad z červnových povodní roku 2013.
3.18. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období
V roce 2014 nedošlo k žádným změnám.
3.19. 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:
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údaje v tis. Kč

Peněžní ekvivalent
Pokladní hotovost a ceniny

31. 12. 2014
50 898

31. 12. 2013
21 855

Účty v bankách a peníze na cestě

3 970 051

4 671 036

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

4 020 949

4 692 891

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 DPP uvádí
v těchto výkazech další podpoložky z důvodu vyšší srozumitelnosti a vypovídací schopnosti o účetní jednotce.
Jedná se o tyto údaje:
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Výkaz zisku a ztráty
II.1
B.2
C.

1.1 Tržby z jízdného
1.2 Kompenzace za závazek veřejné služby
1.3 Ostatní tržby
2.1 Opravy a udržování
2.2 Ostatní služby
5. Náklady na penzijní připojištění a životní pojištění

4.1.2. Kompenzace a dotace
Společnost vykázala za rok 2014 výsledek hospodaření před zdaněním – zisk 777 816 tis. Kč. Zisk byl realizován jako
přímý důsledek účtování o kompenzaci (viz bod 3.13.). Náklady vynaložené v souvislosti se závazkem veřejné služby
jsou hrazeny formou kompenzace, která je účtována do výnosů.
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.
Společnost obdržela v roce 2014 zálohy na kompenzaci ve výši 11 641 370 tis. Kč. Do výnosů proúčtovala dle skutečné
výše provozní část kompenzace ve výši 11 076 060 tis. Kč a přiměřený zisk ve výši 534 000 tis. Kč. Po zúčtování záloh
činí zůstatek záloh na kompenzaci 31 310 tis. Kč pro rok 2015.
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Konečná výše kompenzace byla v souladu s platnou legislativou a smluvními ujednáními schválena společností
Ropid v zastoupení HMP.
Společnost vyúčtovala v roce 2014 dotace k úhradě nákladů a na pořízení dlouhodobého majetku ve výši
3 181 919 tis. Kč. V roce 2013 to bylo 3 747 061 tis. Kč. Pokles v porovnání s rokem 2013 je především nižší
poskytnutou dotací na akci výstavba trasy metra A (Dejvická – Motol). Dotace jsou vykazovány v souladu s platnou
legislativou.
Dotace dle účelu
údaje v tis. Kč

Dotace dle účelu
Dotace celkem

3 181 919

Dotace na úhradu nákladů

103 404

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
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85

běžné výdaje akce č. 21501 – RTT Průběžná – Švehlova

25

běžné výdaje akce č. 21504 – RTT Poděbradská

24

běžné výdaje akce č. 21506 – RTT Evropská

25

běžné výdaje akce č. 21509 – RTT Bělohorská

11

Dotace z EU

961

běžné výdaje akce č. 21501 – RTT Průběžná – Švehlova

283

běžné výdaje akce č. 21504 – RTT Poděbradská

274

běžné výdaje akce č. 21506 – RTT Evropská

282

běžné výdaje akce č. 21509 – RTT Bělohorská

122

Dotace ze státního rozpočtu
v kapitole 07: na civilní ochranu (provoz ochr. systémů)
program EFEKT

40 080
40 000
80

Dotace v rámci PID
dotace na pásmo 0 – PID

60 774
45 064

dotace od obcí na pásma 1, 2, PID

9 500

dotace od SK–KÚ – pásma 1, 2

6 210

Účelová dotace

1 504

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

3 078 515

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
4534 – trasa metra A (Dejvická – Motol)

2 666 137
2 606 610

56

6786 – I. Provozní úsek trasy D metra

55 167

42176 – Bezbariérová opatření

1 951

42464 – Rek. tram. zastávky U Kaštanu

1 500

42063 – RTT Karl. nám. (Myslíkova – Moráň)

909

Dotace z OPPK
v tom: podíl EU
podíl z rozpočtu HMP

412 378
378 943
33 435

z toho:
21501 RTT Průběžná – Švehlova – 11. výzva OPPK – celkem
z toho: podíl EU
podíl z rozpočtu HMP
21504 RTT Poděbradská – 11. výzva OPPK – celkem
z toho: podíl EU
podíl z rozpočtu HMP
21506 RTT Evropská – 11. výzva OPPK – celkem
z toho: podíl EU
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118 701
109 077
9 624
72 258
66 399
5 859
103 788
95 373

podíl z rozpočtu HMP

8 415

21507 Výtah Anděl – 11. výzva OPPK – celkem

10 300

z toho: podíl EU
podíl z rozpočtu HMP
21508 Výtah I. P. Pavlova – 11. výzva – celkem
z toho: podíl EU
podíl z rozpočtu HMP
21509 RTT Bělohorská – 11. výzva – celkem
z toho: podíl EU
podíl z rozpočtu HMP

9 465
835
7 432
6 830
602
99 899
91 799
8 100
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4.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena
údaje v tis. Kč

Stav
k 31. 12. 2012
Software
Ocenitelná práva
Jiný DNM
Nedokončený DNM
Celkem
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Přírůstky

Stav
k 31. 12. 2013

Úbytky

Přírůstky

Stav
k 31. 12. 2014

Úbytky

824 242

63 130

6 399

880 973

51 387

47 391

884 969

10 082

0

0

10 082

0

0

10 082

152 770

657

0

153 427

18

0

153 445

22 397

69 889

66 375

25 911

45 675

49 794

21 792

1 009 491

133 676

72 774

1 070 393

97 080

97 185

1 070 288

Oprávky
údaje v tis. Kč

Stav
k 31. 12. 2012
Software
Ocenitelná práva
Jiný DNM
Opravná položka
k nedokončenému
DNM
Celkem

Přírůstky

Stav
k 31. 12. 2013

Úbytky

Přírůstky

Stav
k 31. 12. 2014

Úbytky

792 951

34 917

6 399

821 469

53 455

47 391

827 533

10 082

0

0

10 082

0

0

10 082

128 101

5 589

0

133 690

3 115

0

136 805

0

10 810

0

10 810

8 647

0

19 457

931 134

51 316

6 399

976 051

65 217

47 391

993 877
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Zůstatková hodnota
údaje v tis. Kč

Stav
k 31. 12. 2013
Software

Stav
k 31. 12. 2014

59 504

57 436

0

0

Jiný DNM

19 737

16 640

Nedokončený DNM

15 101

2 335

Celkem

94 342

76 411

Ocenitelná práva

Mezi nejvýznamnější přírůstky DNM patří technické zhodnocení Licence DOS a Licence MS Select.
4.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností
V roce 2014 nebyl vytvořen dlouhodobý nehmotný majetek vlastní činností.
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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
2014

2013

11 196

12 252

Dlouhodobý majetek pořízený z dotací

120 523

125 423

Celkem

131 719

137 675
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4.3. Dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného odpisovaného a neodpisovaného majetku
údaje v tis. Kč

Stav
k 31. 12. 2012
Pozemky

Úbytky

Přírůstky

Stav
k 31. 12. 2014

Úbytky

3 279 885

99 025

11 266

3 367 644

160

22 197

3 345 607

Stavby

56 158 334

591 594

241 887

56 508 041

1 069 506

287 397

57 290 150

Samostatné
movité věci

43 766 281

3 145 056

331 056

46 580 281

3 205 063

746 035

49 039 309

Stroje a zařízení

10 865 986

162 913

23 242

11 005 657

432 066

74 579

11 363 144

Dopravní
prostředky

32 889 452

2 982 143

307 618

35 563 977

2 772 942

671 236

37 665 683

10 843

0

196

10 647

55

220

10 482

0

0

0

0

3 904

0

3 904

38 128

0

0

38 128

0

0

38 128

103 242 628

3 835 675

584 209

106 494 094

4 278 633

1 055 629

109 717 098

Inventář
Jiný DHM – věcná
břemena
Jiný DHM
Celkem
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Přírůstky

Stav
k 31. 12. 2013

Oprávky a opravné položky k dlouhodobému hmotnému odpisovanému majetku
údaje v tis. Kč

Stav
k 31. 12. 2012

Přírůstky

Stavby

15 760 699

1 075 136

Samostatné
movité věci

21 705 169

Stroje a zařízení
Dopravní
prostředky
Inventář
Jiný DHM – věcná
břemena
Opravná položka
k dopravním
prostředkům
Celkem

Stav
k 31. 12. 2013

Přírůstky

96 461

16 739 374

1 125 642

195 215

17 669 801

1 776 933

320 697

23 161 405

1 854 337

738 402

24 277 340

8 195 818

443 646

22 924

8 616 540

434 053

75 326

8 975 267

13 499 533

1 332 363

297 577

14 534 319

1 416 469

662 356

15 288 432

9 818

424

196

10 046

349

220

10 175

0

0

0

0

1 057

0

1 057

0

500

0

500

3 466

500

3 466

37 465 868

2 852 069

417 158

39 900 779

2 981 036

933 617

41 948 198

Úbytky

Stav
k 31. 12. 2014

Úbytky
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Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného odpisovaného a neodpisovaného majetku
údaje v tis. Kč

Stav k 31. 12. 2013
Pozemky

3 345 607

Stavby

39 768 667

39 620 349

Samostatné movité věci

23 418 876

24 761 969

2 389 117

2 387 877

21 029 158

22 373 785

601

307

Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Jiný DHM – věcná břemena
Jiný DHM
Celkem
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Stav k 31. 12. 2014

3 367 644

0

2 847

38 128

38 128

66 593 315

67 768 900

Nejvýznamnější přírůstky jsou zaznamenány u staveb a dopravních prostředků, kde byly aktivovány tramvaje
15T ve výši 2 144 880 tis. Kč a autobusy ve výši 456 796 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami u staveb jsou
především aktivace tramvajových tratí (akce Jindřišská – Vodičkova, Újezd – nám. Kinských, Evropská, Trojská,
Poděbradská, Na Zátorách – Plynární, Bělohorská, Průběžná – Švehlova) a to ve výši 446 745 tis. Kč.
Nejvýznamnější úbytky u dopravních prostředků jsou způsobeny prodejem a fyzickou likvidací autobusů
v pořizovací ceně 655 662 tis. Kč (v zůstatkové ceně 8 598 tis. Kč) a tramvají v pořizovací ceně 13 616 tis. Kč
(v zůstatkové ceně 281 tis. Kč).
K 31. 12. 2014 byly vytvořeny opravné položky k dopravním prostředkům ve výši 3 466 tis. Kč.
Zůstatek účtu nedokončeného DHM ve výši 3 636 511 tis. Kč je tvořen především investičními akcemi – výstavbou
trasy metra A Dejvická – Motol v částce 2 452 658 tis. Kč, výstavbou I. úseku trasy metra D v částce 241 419 tis. Kč
a zavedením komplexního bezpečnostního systému v metru v částce 465 983 tis. Kč.
Zůstatek záloh na DHM k 31. 12. 2014 činí 898 848 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější položky patří zálohy na zavedení
komplexního bezpečnostního systému v metru u AŽD Praha s.r.o. ve výši 546 840 tis. Kč, na nákup tramvají
u ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ve výši 231 055 tis. Kč a na nákup autobusů u SOR Libchavy s.r.o. ve výši
74 800 tis. Kč.
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Společnost pronajímá:

•
•
•

nemovitosti, nebytové prostory v objektech garáží, vozoven, v depech metra, ve stanicích metra,
na tramvajových smyčkách, na zastávkách MHD apod., a volné pozemky mimo tyto objekty,
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 a vybavení pronajímaného nemovitého majetku.

4.3.1. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem
Ke dni 31. 12. 2014 je na 591 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) DPP a věřiteli (zástavními
věřiteli) jsou banky, které se podílejí na úvěru poskytnutém společnosti na nové vlaky metra. Zastaveno je
100 ks elektrických motorových vozů metra vyrobených společností Siemens Kolejová vozidla s.r.o. Zástavní
právo podle smlouvy je zřízeno na dobu do úplného a řádného splacení úvěru.
4.3.2. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností
Vlastní činností byly prováděny rekonstrukce tramvajových tratí a trakčního vedení. Způsob ocenění viz bod 3.1.
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4.3.3. Majetek najatý formou finančního leasingu
údaje v tis. Kč

 Popis předmětu
Speciální vozidlo
MAGMA Alficar
Speciální vozidlo
MAGMA Alficar
Speciální vozidlo
MAGMA Alficar
Speciální vozidlo
MAGMA Alficar
Speciální vozidlo
MAGMA Alficar
Celkem

Datum
zahájení

Doba trvání
v měsících

Celková
hodnota
leasingu

Skutečně
uhrazené
splátky
k 31. 12. 2013

Skutečně
uhrazené
splátky
v roce 2014

Splatno
v roce
2015

Splatno
v dalších
letech

10/2011

60

1 200

609

271

271

201

12/2011

60

1 200

565

271

271

251

12/2011

60

1 200

565

271

271

250

12/2011

60

1 200

565

271

271

251

9/2011

60

1 250

655

281

281

185

2 959

1 365

1 365

1 138

68

4.3.4. Operativní leasing
Společnost provozovala v roce 2014 operativní leasing od firmy SPEED LEASE a.s. v ceně pronájmu 18 566 tis. Kč
a ostatní pronájem vozů v roční výši 290 tis. Kč.
Dále jsou DPP 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 (v roční výši 34 012 tis. Kč za stálý pronájem za rok 2014) zajištění přepravní služby
s řidičem prostřednictvím vozidel přepravní služby (v roční výši 21 477 tis. Kč za rok 2014) 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:
Druh majetku
Drobný hmotný majetek
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údaje v tis. Kč

Pořizovací cena
2014
591 081

2013
579 633

Dlouhodobý majetek pořízený z dotací

45 112 239

44 400 380

Celkem

45 703 320

44 980 013

4.4. Dlouhodobý finanční majetek
4.4.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
2014
Název společnosti

Počet cenných
papírů

2013

Podíl na základním
kapitálu v %

Počet cenných
papírů

Podíl na základním
kapitálu v %

Pražská strojírna a.s.

196

100

196

100

PS – renovace s.r.o. *

0

0

0

40

22

100

22

100

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

*) Společnost PS – renovace s.r.o. byla vymazána z OR dne 21. 11. 2014 z důvodu jejího zániku fúzí sloučením s Pražskou strojírnou a.s.
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2014
údaje v tis. Kč

* Vlastní
kapitál
společnosti

* Účetní
výsledek
hospodaření

Název společnosti

Pořizovací
cena

Pražská strojírna a.s.

185 614

2 271

157 594

187 885

7 795

0

187 885

11 322

16 224

21 930

27 546

4

0

27 546

196 936

18 495

179 524

215 431

7 799

0

215 431

Střední průmyslová
škola dopravní, a.s.
Celkem

Oceňovací
rozdíl

Nominální
hodnota

Finanční
výnosy

*) Údaje jsou stavy zjištěné k 23. 1. 2015.

Od společnosti PS – renovace s.r.o. obdržel DPP v roce 2014 finanční výnosy ve výši 680 tis. Kč.
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Hodnota
podílu

2013
údaje v tis. Kč

Nominální
hodnota

* Vlastní
kapitál
společnosti

-8 615

157 594

176 199

2 879

0

176 199

800

2 196

800

7 489

3 711

946

2 996

11 322

16 215

21 930

27 537

4

0

27 537

196 936

9 796

180 324

211 225

6 594

946

206 732

Název společnosti

Pořizovací
cena

Pražská strojírna a.s.

184 814

PS – renovace s.r.o.
Střední průmyslová
škola dopravní, a.s.
Celkem

Oceňovací
rozdíl

* Účetní
výsledek
hospodaření

Finanční
výnosy

Hodnota
podílu

*) Údaje jsou stavy zjištěné k 23. 1. 2014.
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4.4.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
2014
Název společnosti

údaje v tis. Kč

Pořizovací
cena

Oceňovací
rozdíl

Nominální
hodnota

* Vlastní
kapitál
společnosti

* Účetní
výsledek
hospodaření

Finanční
výnosy

Hodnota
podílu

RENCAR PRAHA, a.s.

840

20 034

840

74 549

29 485

7 560

20 874

Celkem

840

20 034

840

74 549

29 485

7 560

20 874

* Vlastní
kapitál
společnosti

* Účetní
výsledek
hospodaření

*) Údaje jsou stavy zjištěné k 23. 1. 2015.

2013
Název společnosti

údaje v tis. Kč

Pořizovací
cena

Oceňovací
rozdíl

Nominální
hodnota

Hodnota
podílu

RENCAR PRAHA, a.s.

840

19 338

840

72 064

31 409

9 240

20 178

Celkem

840

19 338

840

72 064

31 409

9 240

20 178

*) Údaje jsou stavy zjištěné k 21. 1. 2014.

Počet cenných papírů činil 84 akcií a celkový podíl na základním kapitálu byl 28 %.
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Finanční
výnosy

4.5. Zásoby
údaje v tis. Kč

k 31. 12. 2014

k 31. 12. 2013

Náhradní díly

Druh majetku

169 283

154 702

Pomocný materiál

106 683

96 422

Oděvy a ochr. pomůcky

24 883

16 072

Pohonné hmoty, paliva

22 515

25 248

1 789

1 980

Materiál ostatní
Materiál na cestě

1 433

231

Opravné položky

-2 822

-4 429

Materiál celkem

323 764

290 226

5 631

13 402

Nedokončená výroba a polotovary
Zboží
Celková hodnota

1 219

1 281

330 614

304 909
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Celkové zvýšení finančního objemu skladových zásob společnosti je důsledkem:

•
•
•

navýšení náhradních dílů, které bylo zapříčiněno opravou eskalátorů, plánovaných a mimořádných
oprav tramvají,
navýšení pomocného materiálu souvisejícího s čerpáním dotací na probíhající stavební akce,
zvýšení zásob oděvů a ochranných pomůcek ke konci roku na základě avizovaného zvýšení cen.

Pokles položky nedokončená výroba a polotovary je důsledkem dodávky tramvají v roce 2014, které jsou v záruce.
4.6. Dlouhodobé pohledávky
Položka Dlouhodobé pohledávky vykazuje k 31. 12. 2014 zůstatek 87 998 tis. Kč, k 31. 12. 2013 tyto pohledávky
byly ve výši 154 179 tis. Kč.
Snížení dlouhodobých pohledávek je následkem snížení hodnoty příslibu dotace na výtah Můstek a jeho
převodem do krátkodobých pohledávek.
Významnou položku dlouhodobých pohledávek tvoří především poskytnuté zálohy společnosti ŠKODA
TRANSPORTATION a.s. na neplánované opravy dle Smlouvy o údržbě vozidel pražského metra 81-71M formou
Full Service ve výši 65 132 tis. Kč.
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4.7. Krátkodobé pohledávky
4.7.1. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů
Kategorie
Do splatnosti

údaje v tis. Kč

2014
Brutto

2013

Opr. položky

Netto

Brutto

Opr. položky

Netto

198 759

0

198 759

698 082

0

698 082

0–90 dní

26 499

655

25 844

8 803

0

8 803

Po splatnosti
91–180 dní

2 043

0

2 043

1 587

0

1 587

181–365 dní

1 444

723

721

13 347

8 487

4 860

1–2 roky

2 845

2 777

68

26 959

26 467

492

2 a více let

56 076

56 076

0

49 921

49 915

6

88 907

60 231

28 676

100 617

84 869

15 748

287 666

60 231

227 435

798 699

84 869

713 830

Celkem po splatnosti
Celkem
Přirážky

485 475

404 104

81 371

334 115

240 042

94 073

Celkem, vč. přirážek

773 141

464 335

308 806

1 132 814

324 911

807 903

*) Položka Přirážky obsahuje pohledávky z přirážek k jízdnému a pohledávky za jízdné z přirážek k jízdnému.
Jedná se především o pohledávky po lhůtě splatnosti.
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Mezi nejvýznamnější pohledávky patří pohledávky vůči společnosti ERIKA, a.s., ve výši 77 495 tis. Kč z titulu
postoupení pohledávek za SMS jízdenky a pohledávky vůči společnosti Pražská strojírna, a.s. za tržby z prodeje
kolejnic ve výši 53 373 tis. Kč.
K 31. 12. 2014 došlo k výraznému nárůstu opravných položek k pohledávkám z přirážek k jízdnému a k pohledávkám za jízdné z přepravní kontroly z důvodu nižší vymahatelnosti těchto pohledávek.
4.7.2. Pohledávky k podnikům ve skupině
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a krátkodobé poskytnuté zálohy
Název společnosti

Stav k 31. 12. 2013

HMP

19 756

448 112

Pražská energetika, a.s.

24 342

69 568

Pražská plynárenská, a.s.

3 512

1 571

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

5 620

6 103

63 330

58 843

Pražská strojírna a.s.
Pražská teplárenská a.s.
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Pražské služby, a.s.
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údaje v tis. Kč

Stav k 31. 12. 2014

3

4

307

87

0

479

PREdistribuce, a.s.

30

PS – renovace s.r.o.

0

18

RENCAR PRAHA, a.s.

58

20 576

585

320

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
TERMONTA PRAHA a.s.

151

0

12

Celkem pohledávky z obchodních vztahů a zálohy k podnikům ve skupině

117 543

605 844

Pohledávky z obchodních vztahů a zálohy mimo skupinu

732 139

640 724

Ostatní krátkodobé pohledávky

595 886

1 131 918

Krátkodobé pohledávky celkem

1 445 568

2 378 486

Pokles pohledávek u HMP oproti roku 2013 je způsoben především uhrazením pohledávek z titulu kompenzace
z minulých let.
4.7.3. Ostatní krátkodobé pohledávky
Položka Stát – daňové pohledávky vykazuje k 31. 12. 2014 zůstatek 281 090 tis. Kč a je tvořena pohledávkou z titulu nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty za měsíce listopad a prosinec 2014 ve výši 227 186 tis. Kč a zaúčtované DPH na vstupu u přijatých faktur obdržených v lednu 2015, týkající se plnění roku 2014. K 31. 12. 2013
vykazuje položka zůstatek 481 616 tis. Kč. Jeho výše byla způsobena především odpočtem DPH při nákupu tramvají 15T v prosinci 2013. V roce 2014 docházelo k dodávkám tramvají 15T průběžně během celého roku.
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Krátkodobé poskytnuté zálohy zaznamenaly pokles proti roku 2013 především z důvodu zúčtování záloh za energii a zúčtováním záloh za Full Service společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. za období 12/2014.
Dohadné účty aktivní brutto vykazují k 31. 12. 2014 zůstatek ve výši 83 173 tis. Kč, k 31. 12. 2013 činil zůstatek
196 867 tis. Kč. Snížení zůstatku k 31. 12. 2014 je z důvodu uzavření Dohody o narovnání se společností Siemens,
s.r.o., v souvislosti s Full Service vozů M1. Nejvýznamnější položkou dohadných účtů aktivních k 31. 12. 2014 je
pohledávka vůči společnosti RENCAR PRAHA, a.s., za nájem reklamních ploch ve výši 38 770 tis. Kč.
Položka Jiné pohledávky vykazuje k 31. 12. 2014 netto zůstatek 230 609 tis. Kč, k 31. 12. 2013 452 665 tis. Kč. Tato
položka je tvořena především proúčtováním pohledávek z titulu schváleného nároku dotace na RTT Bělohorská
(14 290 tis. Kč), výtah I. P. Pavlova (40 096 tis. Kč), výtah Anděl (73 935 tis. Kč) a výtah Můstek (75 800 tis. Kč).
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 vagonech metra.
Tato zástavní práva jsou zřízena za účelem krytí úvěru na nákup nových vagonů metra.
4.7.5. Časové rozlišení aktivní
Položka Náklady příštích období vykazuje k 31. 12. 2014 zůstatek ve výši 199 314 tis. Kč, k 31. 12. 2013 činil
zůstatek 214 874 tis. Kč. Zůstatek této položky je tvořen především:
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•
•
•

rozpouštěním fakturované první části celkové smluvní ceny za služby (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. 2014 zbývá odúčtovat
67 663 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. 2014 zbývá odúčtovat 70 455 tis. Kč
časovým rozlišením nákladů souvisejících se směnečným programem (úroky a odměny aranžérů) ve výši
37 379 tis. Kč.

4.8. Vlastní kapitál
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Vlastní kapitál společnosti obsahuje účty účtové skupiny 41, 42, včetně výsledku hospodaření běžného účetního
období.
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údaje v tis. Kč

Základní
kapitál

Ostatní
kapitálové
fondy

Oceňovací
rozdíly
z přecenění
majetku
a závazků

30 726 125

30 882 591

-175 164

0

-1 071 047

-394 626

59 967 879

Pohyby s vlivem
na celkový VK

0

0

0

0

0

0

0

VH běžného roku

0

0

0

0

0

-371 903

-371 903

Dary/dotace
na zvýšení VK

0

472

0

0

0

0

472

Ocenění pozemků
a budov

0

59 196

0

0

0

0

59 196

Přir. oc. roz. z přecenění
CP apod.

0

0

2 156

0

0

0

2 156

Přecenění derivátů

0

0

14 650

0

0

0

14 650

Odložená daň
k derivátům

0

0

-2 783

0

0

0

-2 783

Pohyby bez vlivu
na celkový VK

0

0

0

0

0

0

0

Účet
Počáteční zůstatek
k 1. 1. 2013
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Výsledek
Jiný
Neuhrazená hospodaření
výsledek
ztráta
v běžném
hospodaření minulých let
období

Vlastní
kapitál
celkem

údaje v tis. Kč

Účet
Příděl do rezervního
fondu
Úhrada ztráty
z rezervního fondu
Převod opravy chyb(y)
z r. 2012
Rozdělení výsledku
hospodaření
Korekce v rámci
vlastního kapitálu
Konečný zůstatek
k 31. 12. 2013
Pohyby s vlivem
na celkový VK
VH běžného roku
Dary/dotace
na zvýšení VK
Ocenění pozemků
a budov

Základní
kapitál

Ostatní
kapitálové
fondy

Oceňovací
rozdíly
z přecenění
majetku
a závazků

Výsledek
Jiný
Neuhrazená hospodaření
výsledek
ztráta
v běžném
hospodaření minulých let
období

Vlastní
kapitál
celkem

0

0

0

0

0

0

396 626

0

0

0

0

0

0

-396 626

0

0

0

2 000

0

-2 000

0

0

0

0

0

-396 626

396 626

0

0

0

0

0

0

0

0

30 726 125

30 942 259

-161 141

2 000

-1 467 673

-371 903

59 669 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315 956

315 956

0

3 396

0

0

0

0

3 396

0

-15 878

0

0

0

0

-15 878
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Přir. oc. roz.
z přecenění CP apod.

0

0

9 395

0

0

0

9 395

Přecenění derivátů

0

0

- 274 071

0

0

0

-274 071

0

0

52 073

0

0

0

52 073

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 000

-369 903

371 903

0

0

0

0

0

0

0

0

30 726 125

30 929 777

-373 744

0

-1 837 576

315 956

59 760 538

Odložená daň
k derivátům
Pohyby bez vlivu
na celkový VK
Příděl do rezervního
fondu
Úhrada ztráty
z rezervního fondu
Převod opravy chyb (y)
z r. 2012
Rozdělení výsledku
hospodaření
Korekce v rámci
vlastního kapitálu
Konečný zůstatek
k 31. 12. 2014
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4.9. Rezervy
údaje v tis. Kč

Zůstatek
k 1. 1. 2013
Rezerva na renty
Rezerva na jubilea,
odchod do důchodu
Rezerva na spoluúčast
tramvají 14T
Rezerva na soudní
spory

8 369

Čerpání
a zrušení
rezerv

Tvorba
380

1 708

Zůstatek
k 31. 12. 2013
7 041

Čerpání
a zrušení
rezerv

Tvorba
246

1 570

Zůstatek
k 31. 12. 2014
5 717

0

0

0

0

15 789

0

15 789

0

0

0

0

11 600

0

11 600

18 383

4 803

0

23 186

57 720

7 933

72 973

1 659

2 539

2 566

2 539

2 566

Rezerva na odměny

1 659

2 539

Rezerva na podvozky
vozů metra
Rezerva na opravy
tramvají 14T + 15T
Rezerva na smluvní
úroky

0

0

0

0

0

0

0

33 705

0

22 139

11 566

0

8 138

3 428

35 756

58 958

0

94 714

118 719

0

213 433

Ostatní rezervy

78 453

0

78 453

0

0

0

0

176 325

66 680

103 959

139 046

206 640

20 180

325 506

Rezervy celkem
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K 31. 12. 2014 vykazuje společnost zůstatek na účtech evidovaných na řádku výkazu Ostatní rezervy z důvodu
zohlednění rizik, ztrát a možných budoucích závazků.
4.10. Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů
Položka Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů vykazuje k 31. 12. 2014 zůstatek 87 090 tis. Kč, k 31. 12. 2013
vykazovala zůstatek 168 064 tis. Kč.
Pokles je způsoben platbou zádržného z investičních akcí, především z důvodu uvedení do provozu trasy metra A
(Dejvická – Motol) v roce 2015.
Společnost nemá dlouhodobé závazky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině.
Závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem
Dne 15. 6. 2005 byla uzavřena zástavní smlouva mezi dlužníkem DPP a věřiteli bank, kteří se podílejí na úvěru
poskytnutém DPP na nové vlaky metra. Zastaveno je 100 ks elektrických motorových vozů metra. Zástavní právo
podle smlouvy je zřízeno na dobu do úplného a řádného splacení úvěru.
V souvislosti s úvěrovou smlouvou (viz bod 4.12.) byla uzavřena smlouva o vyplňovacím prohlášení směnečném
a použití blankosměnek. Touto smlouvou se zajišťuje splnění závazků společnosti vůči věřitelům z úvěrové
smlouvy na nákup vagonů metra.
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4.11. Odložená daň
Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:
Odložená daň z titulu
údaje v tis. Kč

Stav k 31. 12. 2014
Dlouhodobý majetek

Stav k 31. 12. 2013

4 472 368

4 005 108

91 042

62 747

Opravné položky dlouhodobého majetku

-658

-2 149

Opravné položky zásob

-536

-841

-3 767

-3 776

-61 846

-26 419

Nezaplacené smluvní pokuty a penále

Opravné položky pohledávek
Rezervy
Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění
Deriváty
Daňová ztráta minulých let
Celkem odložený daňový závazek

-1 695

-1 622

-96 706

-44 633

0

0

4 398 202

3 988 415
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Výrazné zvýšení odloženého daňového závazku je způsobeno především rozdílem z titulu účetních a daňových
zůstatkových cen dlouhodobého odpisovaného majetku. Na základě aktuálního finančního výhledu a investiční
strategie společnost nepředpokládá budoucí realizovatelnost daňových ztrát minulých let.
4.12. Krátkodobé závazky
4.12.1. Věková struktura závazků z obchodních vztahů
údaje v tis. Kč

Rok

Kategorie

Do
splatnosti

Po splatnosti
0–90 dní

91–180dní 181–365 dní

1–2 roky

2 a více let

Celkem
po
splatnosti

Celkem

2014

Krátkodobé

9 514 380

470

20

35

3

3

531

9 514 911

2013

Krátkodobé

8 895 601

2 518

0

0

0

0

2 518

8 898 119

Krátkodobé závazky po splatnosti byly uhrazeny ihned po 1. lednu 2015, tudíž k datu sestavení účetní závěrky
DPP neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti z roku 2014.
Nejvýznamnější položkou krátkodobých závazků je směnečný program. Smlouva byla podepsána 28. 6. 2013
mezi DPP a Českou spořitelnou, a.s., a Československou obchodní bankou, a.s., rovným dílem. Program se
realizoval postupně.

87

K 31. 12. 2014 bylo čerpáno 7 400 mil. Kč a k dočerpání zbývá 600 mil. Kč. Směnky v celkové hodnotě 6 000 mil. Kč
jsou splatné 20. 3. 2015 a v hodnotě 1 400 mil. Kč jsou splatné 18. 12. 2015.
Směnečný program je krátkodobý a je určen na financování faktur za tramvaje 15T For City.

4.12.2. Závazky k podnikům ve skupině
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a krátkodobé přijaté zálohy
údaje v tis. Kč

Název společnosti
HMP
Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.

Stav k 31. 12. 2014
6

Stav k 31. 12. 2013
50 787

57 006
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23

1 194
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Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská strojírna a.s.

11
27 193

Pražská teplárenská a.s.

1 008

1 081

Pražské služby, a.s.

2 143

1 551

PREdistribuce, a.s.

22

165

PREměření, a.s.

20

0

0

4 359

PS – renovace s.r.o.
RENCAR PRAHA, a.s.
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Celkem závazky z obchodních vztahů a zálohy k podnikům ve skupině
Závazky z obchodních vztahů a zálohy mimo skupinu
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12
11 593

16 941

0

2 923

2 943

91 697

89 360

9 489 112

8 857 065

Ostatní krátkodobé závazky

1 600 340

1 949 532

Krátkodobé závazky celkem

11 181 149

10 895 957

4.13. Platné závazky z titulu sociálního, zdravotního a životního pojištění, penzijního připojištění, daňové závazky
a dotace
4.13.1. Závazky z titulu sociálního, zdravotního a životního pojištění, penzijního připojištění a doplňkového
penzijního spoření
Výše závazků z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
k 31. 12. 2014 činila 124 236 tis. Kč (k 31. 12. 2013 činila 113 757 tis. Kč).
Výše závazků z titulu veřejného zdravotního pojištění k 31. 12. 2014 činila 53 598 tis. Kč (k 31. 12. 2013 činila
49 155 tis. Kč).
Výše závazků z titulu penzijního připojištění zaměstnanců k 31. 12. 2014 činila 6 297 tis. Kč (k 31. 12. 2013 činila
6 447 tis. Kč).
Výše závazků z titulu životního pojištění zaměstnanců k 31. 12. 2014 činila 155 tis. Kč (k 31. 12. 2013 činila
173 tis. Kč).
Výše závazků z titulu doplňkového penzijního spoření zaměstnanců k 31. 12. 2014 činila 344 tis. Kč (k 31. 12. 2013
činila 128 tis. Kč).
Veškeré závazky jsou do splatnosti.
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4.13.2. Daňové závazky u místně příslušných finančních orgánů
údaje v tis. Kč

Stav k 31. 12. 2014
Daň z příjmu fyzických osob
Silniční daň
Daň z elektřiny
Celkem

Stav k 31. 12. 2013

54 174

48 091

119

117

62

41

54 355

48 249

Veškeré závazky jsou do splatnosti.
4.13.3. Dotace
Zůstatek položky dotace k 31. 12. 2014 činí 266 155 tis. Kč a je především tvořen:

•
•
•
•
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finančním vypořádáním dotací s HMP 118 695 tis. Kč,
schváleným nárokem dotace od HMP v celkové výši 11 825 tis. Kč, a to především na akce RTT Bělohorská,
výtah I. P. Pavlova, výtah Anděl a výtah Můstek,
schváleným nárokem dotace od EU v celkové výši 134 012 tis. Kč, a to především na akce RTT Bělohorská,
výtah I. P. Pavlova, výtah Anděl a výtah Můstek,
dalšími nevýznamnými závazky z titulu dotací.

4.14. Jiné závazky krátkodobé
Položka Jiné závazky vykazuje k 31. 12. 2014 zůstatek 680 302 tis. Kč, k 31. 12. 2013 byl zůstatek 461 801 tis. Kč.
Je tvořen především:
Derivátové finanční nástroje
údaje v tis. Kč

Měnový swap ČS
Měnový swap ČSOB
Úroková opce collar – ČSOB
Derivát – forward ČS
Úroková opce collar ČS
Swapy ke směnečnému programu II ČS
Swapy ke směnečnému programu II ČSOB
Hedging nafty
Celkem

Reálná hodnota (závazek)
k 31. 12. 2014
180 885
66 432
17 251
2 954
27 627
214 189
155 671
14 061
679 070

Reálná hodnota (závazek)
k 31. 12. 2013
217 194
84 669
20 878
4 595
32 934
60 278
41 037
0
461 585

Nárůst k 31. 12. 2014 je způsoben načerpáním směnečného programu do výše 7,4 mld. Kč a s tím souvisejícími
uzavřenými transakcemi na úrokové swapy.

92

4.15. 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
čtyřicetjedna 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 5,2 % a marže 1,35 %.
Úrokové sazby z části čerpané v CZK jsou zajištěny úrokovou opcí v rozmezí 3,85 % – 5,7 % u Československé
obchodní banky, a.s., a 3,85 % – 5,5 % u České spořitelny, a.s., plus marže 1,35 %.
údaje v tis. Kč

Banka/věřitel

Měna úvěru

Zůstatek
k 31. 12. 2014

Zůstatek
k 31. 12. 2013

Forma zajištění 2014

Česká spořitelna-agent – úvěr na nové vlaky metra

CZK

491 803

590 164

úvěrované vlaky

Česká spořitelna-agent – úvěr na nové vlaky metra

EUR

817 461

970 338

úvěrované vlaky

Česká spořitelna-kontokorent

CZK

Celkem

0

0

1 309 264

1 560 502

Zůstatek úvěru v měně EUR k 31. 12. 2014 je 29 484 tis. EUR (k 31. 12. 2013 byl 35 381 tis. EUR).
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Splátkový kalendář
údaje v tis. Kč

Banka/věřitel

2014

Česká spořitelna – agent – tis. Kč
Česká spořitelna – agent – tis. EUR

– tis. Kč
Celkem splátky v Kč

98 361

2015
98 361

2016
73 770

2017
98 361

2018
122 950

2019
98 361

5 897

5 897

4 422

5 897

7 371

5 897

163 492

163 492

122 619

163 492

204 365

163 492

261 853

261 853

196 389

261 853

327 315

261 853

Část úvěrů splatná do 31. 12. 2015 je v souladu s platnými účetními předpisy vykázána v položce B.IV.2
– Krátkodobé bankovní úvěry.
4.16. Časové rozlišení pasivní
Položka vykazuje k 31. 12. 2014 zůstatek 1 146 003 tis. Kč, k 31. 12. 2013 činil zůstatek 596 001 tis. Kč.
Zůstatek je tvořen především účtem výdaje příštích období (620 095 tis. Kč), kde největší položkou jsou budoucí
výdaje na provedené stavební práce od společnosti Skanska a.s. na výstavbu metra V.A v částce 594 195 tis. Kč
a účtem výnosy příštích období (525 908 tis. Kč), kde nejvýznamnějším titulem je časové rozlišení tržeb
časových jízdenek (477 954 tis. Kč).
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4.17. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností
Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností
údaje v tis. Kč

2014
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem
v tom:

Tržby z jízdného pravidelné dopravy
Kompenzace za závazek veřejné služby

Ostatní tržby
z toho:

Pronájem

Výnosy z přirážek k jízdnému

2013

16 551 772

15 704 066

4 344 911

4 230 743

11 610 060

10 823 554

596 801

649 769

239 342

226 102

309 706

216 065

Nejvýznamnější položkou Tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb je kompenzace za závazek veřejné služby
ve výši 11 610 060 tis. Kč.
Další významnou položkou jsou tržby z jízdného pravidelné dopravy. V porovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu
tržeb z jízdného pravidelné dopravy (bez přirážek k jízdnému) za rok 2014 o 114 168 tis. Kč, tj. o 2,70 %.
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V roce 2014 došlo v porovnání s rokem 2013 (s vyloučením bezplatné přepravy) k nárůstu platících cestujících
na území hl. m. Prahy a ve vnějších pásmech o 0,99 %. Zahrnutím bezplatné přepravy dochází k poklesu počtu
přepravených osob v rámci celého systému PID, ale zejména na území hl. m. Prahy.
Tržby za ostatní služby zahrnují tržby za ostatní činnosti, zejména za pronájem pozemků, staveb a 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 apod.
4.17.1. Ostatní výnosy realizované se spřízněnými subjekty
2014
údaje v tis. Kč

Subjekt
HMP

Vztah ke společnosti

Zásoby

Služby

Ostatní

Celkem
10 455

mateřská společnost

0

10 455

0

Pražská energetika, a.s.

jiná společnost

0

754

16

770

Pražská plynárenská, a.s.

jiná společnost

0

149

0

149
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská strojírna a.s.
Pražská teplárenská a.s.

jiná společnost
dceřiná společnost

0

30

0

30

0

48

0

48

19 804

16

0

19 820

jiná společnost

0

11

0

11

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

sesterská společnost

0

1 040

0

1 040
4 820

Pražské služby, a.s.

sesterská společnost

0

4 820

0

PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

0

863

16

879

PREměření, a.s.

jiná společnost

0

314

4

318

PS – renovace s.r.o.
RENCAR PRAHA, a.s.
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
TERMONTA PRAHA a.s.
Celkem
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jiná společnost

dceřiná společnost

0

50

0

50

přidružená společnost

0

225

316

541

dceřiná společnost

0

5 051

711

5 762

jiná společnost

0

1 092

0

1 092

19 804

24 918

1 063

45 785

2013

údaje v tis. Kč

Subjekt
HMP

Vztah ke společnosti

Zásoby

Služby

Ostatní

Celkem

mateřská společnost

27 221

2 255

11 484

13 482

Pražská energetika, a.s.

jiná společnost

0

163

18

181

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

jiná společnost

0

542

32

574

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

jiná společnost

0

162

0

162
22 863

Pražská strojírna a.s.

22 863

0

0

jiná společnost

0

11

0

11

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

sesterská společnost

0

886

0

886

Pražské služby, a.s.

sesterská společnost

0

4 754

0

4 754

PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

0

876

172

1 048

jiná společnost

0

0

4

4

přidružená společnost

5

37 732

51

37 788

Pražská teplárenská a.s.

PREměření, a.s.
RENCAR PRAHA, a.s.

dceřiná společnost

PS – renovace s.r.o.

dceřiná společnost

0

65

0

65

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

dceřiná společnost

4

5 207

29

5 240

TERMONTA PRAHA a.s.
Celkem

jiná společnost

0

950

0

950

25 127

62 832

13 788

101 747
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Pokles oproti roku 2013 byl způsoben nevyfakturováním pronájmu dopravních prostředků vůči společnosti
RENCAR PRAHA, a.s., (byly vytvořeny dohadné položky).
4.17.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty
2014

údaje v tis. Kč

Subjekt
HMP
Kolektory Praha, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, 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.
PS – renovace s.r.o.
RENCAR PRAHA, a.s.
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Celkem
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Vztah ke společnosti

Zásoby

mateřská společnost
sesterská společnost
jiná společnost
jiná společnost

0
0
988 911
13 020

jiná společnost
dceřiná společnost
jiná společnost
sesterská společnost
jiná společnost
dceřiná společnost
přidružená společnost
dceřiná společnost

Služby
881
466
0
0

Ostatní

Celkem

152
0
365
23

1 033
466
989 276
13 043

0

13

0

13

65 299
16 690
752
0
0
0
16
1 084 688

6 621
9
5 632
577
29 478
168
29 720
73 565

39
0
0
0
24
0
0
603

71 959
16 699
6 384
577
29 502
168
29 736
1 158 856

2013

údaje v tis. Kč

Subjekt
HMP
Informační služby – energetika, a.s.
Kolektory Praha, a.s.

Vztah ke společnosti

Zásoby

mateřská společnost

0

jiná společnost

0

sesterská společnost

0

Služby

Ostatní

Celkem

530

99

629

20

0

20

466

0

466

Pražská energetika, a.s.

jiná společnost

921 778

0

15

921 793

Pražská plynárenská, a.s.

jiná společnost

18 569

0

0

18 569

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská strojírna a.s.
Pražská teplárenská a.s.
Pražské služby, a.s.

0

9

0

9

dceřiná společnost

jiná společnost

136 183

1 213

0

137 396

jiná společnost

18 427

11

0

18 438

sesterská společnost

1 467

4 621

0

6 088

PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

0

588

12

600

PS – renovace s.r.o.

dceřiná společnost

0

39 054

0

39 054

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

dceřiná společnost

Celkem

0

29 767

0

29 767

1 096 424

76 279

126

1 172 829
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4.17.3. Nákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku se spřízněnými subjekty
Prodeje
2014

údaje v tis. Kč

Subjekt
HMP

Vztah ke společnosti
mateřská společnost

Celkem

DHM
Účetní hodnota

Prodejní cena

206

853

206

853

2013

údaje v tis. Kč

Subjekt
HMP

Vztah ke společnosti
mateřská společnost

Celkem
*) Jedná se o majetek převedený dle směnné smlouvy.
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DHM
Účetní hodnota

Prodejní cena

2 660

*) 1 451

2 660

1 451

Nákupy
2014

údaje v tis. Kč

Subjekt
HMP

Vztah ke společnosti

DHM

mateřská společnost

DNM
6

0

Pražská energetika, a.s.

jiná společnost

3 428

0

PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

55 084

0

58 518

0

Celkem

2013

údaje v tis. Kč

Subjekt
HMP
Pražská teplárenská a.s.
Pražská vodohospodářská
společnost a.s.
PREdistribuce, a.s.

Vztah ke společnosti
mateřská společnost

DHM

DNM
*) 1 458

45

jiná společnost

8

0

sesterská společnost

1

0

jiná společnost

Celkem
*) Jedná se zejména o majetek převedený dle směnné smlouvy v částce 1 451 tis. Kč.

1

0

1 468

45
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4.18. Spotřebované nákupy
údaje v tis. Kč

2014
Energie, plyn, teplo

103

2013
1 099 352

1 250 757

Materiál

840 417

972 578

Nafta, oleje, mazadla, fridex, benzin

774 546

813 126

Oděvy a ochranné pomůcky

50 336

53 306

Drobný hmotný majetek

28 380

24 271

Ostatní

16 115

18 661

Celkem

2 809 146

3 132 699

4.19. Služby
údaje v tis. Kč

Opravy a udržování
Služby spojené s přepravním výkonem
Služby obslužného charakteru
Služby datových systémů
České teplo – energetické služby
Odměna za prodej jízdních dokladů
Náklady na úklidové práce v prostorách a dopr. prostředcích MHD
Náklady na poradenskou službu, včetně auditu
Kooperační služby na zakázky – MHD
Služby spojené s reklamou
Náklady na právní činnost
Náklady na překlady, znalecké posudky, studie, expertizy, rozbory
Ostatní služby spojené s MHD
Ostatní nájemné
Tisk jízdenek
Náklady na výchovu žáků
Ostatní služby
Celkem

2014
1 722 616
571 067
276 151
123 725
182 955
151 076
136 884
31 112
162 474
23 363
42 443
19 334
50 299
81 936
9 825
28 812
136 234
3 750 306

2013
1 721 596
540 668
280 232
215 196
177 900
187 419
139 349
19 955
164 167
32 270
78 103
20 864
53 477
81 806
5 841
28 812
149 216
3 896 871
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4.19.1. Celkové náklady na odměny auditorské společnosti
údaje v tis. Kč

2014
Povinný audit účetní závěrky
Jiné neauditorské služby
Celkem

2 227

2013
2 343

702

421

2 929

2 764

Na auditorské služby nejsou tvořeny dohadné položky, jsou účtovány v době, kdy je služba provedena.
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4.20. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Porovnání odpisů dle třídy majetku
údaje v tis. Kč

Třída

2014

1310

Software

1311

Software PC 40–60 tis. Kč

1400

Ocenitelná práva

1900

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

2110
2111

2013

53 434

34 918

21

0

0

0

3 115

5 589

Tratě

303 552

328 079

Napájecí systém

136 468

138 396

2112

Tunely metra

338 554

329 695

2113

Technické zařízení metra

16 651

16 262

2114

Staniční sloupky, čekárny, přístřešky

2115

Objekty režijní

3 032

3 242

54 638

49 032

2116

Budovy a haly režijní

151 318

138 596

2117

Stavby režijní

49 916

39 284

2118

Sdělovací a zabezpečovací zařízení

63 480

32 018

106

107

2119

Technické zhodnocení najatého majetku

2210

Odbavovací systém MYPOL

2211

Prostředky VT – počítače

2212

Sdělovací a zabezpečovací zařízení – stroje

2213
2214

96

88

836

6 535

18 521

20 716

223 368

209 828

Technické zařízení metra

23 524

39 977

Stroje a zařízení režijní

90 565

88 472

2215

Napájecí systém – stroje

76 873

80 938

2221

Vozy metra

741 421

756 695

2223

Autobusy midi – N

15 782

11 943

2224

Autobusy standard

3 434

3 374

2225

Autobusy kloubové

10

10

2226

Autobusy nízkopodlažní standard

58 189

62 583

2227

Autobusy nízkopodlažní kloubové

126 879

118 321

2228

Eskalátory, výtahy metra

57 789

58 104

2229

Automobily osobní

0

58

2230

Automobily ostatní

5 066

5 797

2231

Dopravní prostředky ostatní

7 695

8 694

2222*)

Tramvaje

2232

Tramvaje T3

0

303 605

887

2233

0

Tramvaje T3RP

43 218

0

2234

Tramvaje T6

70 975

0

2235

Tramvaje KT8

34 904

0

2236

Tramvaje 14T

2 255

0

2237

Tramvaje 15T

247 451

0

2238

Tramvaje – ostatní

2240

Inventář

2900

Jiný dlouhodobý hmotný majetek – věcná břemena
Zůstatková cena likvidovaného dlouhodobého majetku

Celkem

0

0

349

424

1 057

0

972

695

3 026 295

2 891 968

*) Od roku 2014 jsou odpisy evidované dle jednotlivých typů tramvají.

V porovnání s rokem 2013 zaznamenaly nejvyšší nárůst odpisy u tramvají.
Pro informaci – odpisy dotovaného dlouhodobého odepisovaného majetku by v roce 2014 činily 1 741 161 tis. Kč
(1 755 019 tis. Kč v roce 2013).
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4.21. Prodaný materiál a Tržby z prodeje materiálu
K 31. 12. 2014 položka Prodaný materiál činí 53 290 tis. Kč (57 115 tis. Kč v roce 2013), položka Tržby z prodeje
materiálu činí 51 531 tis. Kč (56 165 tis. Kč v roce 2013).
Rozdíl mezi položkou Prodaný materiál a Tržby z prodeje materiálu byl způsoben především prodejem nepotřebných a nadměrných zásob, na které byly v roce 2013 tvořeny opravné položky.
4.22. Prodaný dlouhodobý majetek a Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
K 31. 12. 2014 položka Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku činí 11 039 tis. Kč (13 078 tis. Kč
v roce 2013), položka Tržby z prodeje dlouhodobého majetku činí 19 642 tis. Kč (23 866 tis. Kč v roce 2013).
Položka Tržby z prodeje dlouhodobého majetku zahrnuje především tržby z prodeje dopravních prostředků,
zejména autobusy ve výši 11 745 tis. Kč.
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4.23. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
údaje v tis. Kč

2014

2013

Změna stavu – ostatní rezervy

186 460

-37 280

Změna stavu – opravné položky účetní – k pohledávkám

101 585

15 770

Změna stavu – opravné položky daňové

-1 059

2 605

Změna stavu – opravné položky k zásobám

-1 606

448

11 613

11 309

296 993

-7 148

Změna stavu – opravné položky k majetku
Celkem změna stavu
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4.24. Ostatní provozní výnosy
údaje v tis. Kč

2014
102 278

101 480

Výnosy z přirážek k jízdnému

309 706

216 065

Výnosy – postoupení neuhrazených pohledávek z titulu přirážek k jízdnému

7 862

34 749

502 099

468 513

Předpisy náhrad na opravy a udržování v důsledku škod a nehod

50 587

47 949

Předpisy náhrad úrazů

12 999

13 375

Náhrada soudních a arbitrážních poplatků

7 341

8 326

Smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení

1 612

3 244

893

13 984

Výnosy – postoupení pohledávek za SMS jízdenky

Předpis nároku – majetková újma
Ostatní provozní výnosy
Celkem

111

2013

Dotace k úhradě nákladů

12 951

33 580

1 008 328

941 265

4.25. Ostatní provozní náklady
údaje v tis. Kč

2014
Pojistné
Odpis postoupených pohledávek
Odpis postoupených pohledávek z SMS jízdenek
Nedokončené trvale zastavené pořízení dlouhodobého majetku

2013

310 881

314 751

31 448

150 407

502 100

468 513

2 444

11 334

Ostatní provozní náklady

52 412

5 201

Náhrada při pracovním úrazu

16 432

15 071

7 879

1 554

Odpis pohledávek z přepravní kontroly
Odpis pohledávek
Celkem

5 392

6 892

928 988

973 723
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4.26. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
údaje v tis. Kč

2014
Dividendy – RENCAR PRAHA, a s.
Dividendy – PS – renovace s.r.o.
Celkem

2013

7 560

9 240

680

946

8 240

10 186

4.27. Výnosy a náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Výnosy
údaje v tis. Kč

2014
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2013

Ukončení obchodů COLLAR ČS a ČSOB

2 445

2 857

Ukončení obchodů forward

1 565

1 914

Celkem

4 010

4 771

Náklady
údaje v tis. Kč

2014

2013

Přecenění obchodů

0

50 431

Celkem

0

50 431

Náklady z přecenění derivátů v roce 2014 neevidujeme. V roce 2013 byly náklady způsobeny ukončením derivátového swapu elektrické energie.
4.28. Výnosové úroky
údaje v tis. Kč

2014
Úroky z bankovních účtů běžných
Úroky notářská úschova
Celkem

2013

370

249

0

18

370

267
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4.29. Ostatní finanční výnosy
Pokles v roce 2014 (položka vykazuje zůstatek 2 870 tis. Kč) je způsoben nižší bonifikací od pojišťovny.
4.30. Ostatní finanční náklady, včetně nákladových úroků
údaje v tis. Kč

2014

2013

Úroky z úvěru na nákup vagonů metra

24 200

28 204

Úroky z úvěru na nákup vagonů metra – SWAP

34 807

41 868

Náklady z derivátových operací

114 940

43 256

Bankovní výlohy

22 651

22 634

Úroky směnečný program

97 814

88 658

Kurzové rozdíly (saldo ztrát a zisků)
Ostatní finanční náklady
Celkem

129

69

11 748

7 940

306 289

232 629

Navýšení finančních nákladů je způsobeno především náklady úrokových swapů týkajících se směnečného
programu.
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4.31. Mimořádné náklady a výnosy
Náklady

údaje v tis. Kč

2014
Mimořádné náklady – povodně – externí
Mimořádné náklady povodně KOMOKO

7 767

11 796

6 062

Mimořádné náklady povodně VP
Celkem

2013
0
0

12 573

11 796

26 402

Výnosy

údaje v tis. Kč

2014
Předpis náhrad škod na majetku zcela mimořádné
Mimořádné výnosy – ZVS a přímé linky – povodně
Celkem

2013

8 974

16 600

0

5 764

8 974

22 364

Prostřednictvím mimořádných nákladů a výnosů se účtovaly náklady a výnosy související s povodněmi v roce 2013.
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5. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY
5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců
2014
Subjekt
Zaměstnanci
Vedení společnosti

údaje v tis. Kč

Počet *

Mzdové náklady

10 651

4 321 612

1 463 456

16

36 598

Čl. orgánů společ. **)
Celkem

10 667

4 358 210

*) Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.
**) Představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit.
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Soc. a zdrav.
zabezpečení

Ostatní náklady

Osobní náklady
celkem

235 052

6 020 120

11 269

308

48 175

757

2 335

3 092

1 475 482

237 695

6 071 387

2013
Subjekt
Zaměstnanci
Vedení společnosti

údaje v tis. Kč

Počet *

Mzdové náklady

10 497

4 161 485

1 406 177

17

37 362

Čl. orgánů společ. **
Celkem

Soc. a zdrav.
zabezpečení

10 514

4 198 847

Ostatní náklady

Osobní náklady
celkem

233 070

5 800 732

12 164

333

49 859

803

2 404

3 207

1 419 144

235 807

5 853 798

*) 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.
5.2. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění
Vybraným členům řídicích orgánů byly poskytnuty k užívání osobní automobily (při současném zdanění podle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 6 ve znění pozdějších předpisů).
Odborovým organizacím byly poskytnuty bezúplatně nebytové prostory a drobný majetek.
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Nebyly poskytnuty žádné finanční půjčky ani úvěry akcionářům, ani členům statutárních, dozorčích a řídicích
orgánů.
Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění byl poskytnut pouze členům statutárního a dozorčího
orgánu, kteří jsou zároveň zaměstnanci společnosti.
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6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ
Smluvní závazky pro obnovu a rozvoj vozového parku a ostatních investic z kupních smluv uzavřených do konce
roku 2014 činí 13 908 118 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami jsou:

•
•

nákup nízkopodlažních kloubových vozů 15T ve výši 9 194 800 tis. Kč,
komplexní bezpečnostní systém ve výši 2 985 136 tis. Kč.

Hlavním zdrojem financování těchto závazků budou vlastní zdroje společnosti, v případě nákupu tramvají 15T cizí
zdroje do výše směnečného programu.
Za oblast obnovy a rozvoje stavebních investic smluvní závazky činí celkem 6 180 556 tis. Kč a týkají se především
těchto akcí:

•
•
•
•
•

prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická ve výši 5 876 486 tis. Kč,
výtah Anděl ve výši 64 684 tis. Kč,
výtah I. P. Pavlova ve výši 37 524 tis. Kč,
modernizace stanice metra Opatov ve výši 19 515 tis. Kč,
rekonstrukce tramvajové trati Evropská ve výši 19 023 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 2013
Usnesením Rady HMP při působnosti valné hromady DPP č. 1493 ze dne 24. 6. 2014 byla schválena účetní závěrka
v plném rozsahu za rok 2013 s výsledkem hospodaření ztráta ve výši 371 903 tis. Kč a jiným výsledkem hospodaření
minulých let – zisk ve výši 2 000 tis. Kč. Současně bylo rozhodnuto o převodu ztráty a jiného výsledku hospodaření
z roku 2013 na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.
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8. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Mezi rozvahovým dnem 31. 12. 2014 a okamžikem sestavení účetní závěrky se nevyskytly žádné významné skutečnosti,
které by představovaly neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků.
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9. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH – CASH FLOW
údaje v tis. Kč

Období do 31. 12. 2014
P.

Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

4 692 891

Období do 31. 12. 2013
2 889 227

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
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Z.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním

780 638

116 887

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

3 509 217

3 233 115

3 026 295

2 891 968

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv

A.1.2.

Změna stavu opravných položek a rezerv

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.1.5.

Nákladové a výnosové úroky

A.1.6.

Opravy o ostatní nepeněžní operace

A.*

Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu

A.2.
A.2.1.
A.2.2.

Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv

A.2.3.

Změna stavu zásob

296 993

-7 147

-8 603

-10 788

-8 240

-10 186

156 451

158 463

46 321

210 805

4 289 855

3 350 002

Změna stavu pracovního kapitálu

372 321

-251 504

Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv

978 798

-618 086

-581 725

361 546

-24 752

5 036

A.**

Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami

A.3.

Vyplacené úroky

A.4.

Přijaté úroky

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

4 662 176

3 098 498

-156 821

-158 730

370

267

-2 822

-4 038

8 240

10 186

4 511 143

2 946 183

-6 205 631

-2 971 847

3 764

23 866

-6 201 867

-2 947 981

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností

C.1.

Změna stavu závazků z financování

1 018 782

1 805 462

C.***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

1 018 782

1 805 462

F.

Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

-671 942

1 803 664

R.

Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

4 020 949

4 692 891
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Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, Praha 9

10. Schválení Přílohy účetní závěrky ke dni 31. 12. 2014 v plném rozsahu

Ing. Jaroslav Ďuriš

Bc. Magdalena Češková

předseda představenstva
generální ředitel
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost			

...............................

................................

V Praze dne 9. 3. 2015
Vyhotovila: Ing. Pavla Maříková
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