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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovoluji si vás oslovit z tohoto místa, abych zhodnotil
období minulého roku, kdy jsem byl dozorčí radou Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) zvolen do představenstva DPP a pak se stal jeho předsedou.
V prvé řadě jsem rád, že se nám podařilo stabilizovat
vedení společnosti, které vytvořilo strategii DPP pro období let 2016 až 2020. Tento dokument a teze v něm obsažené jsou základní kostrou směřování DPP v dalších
čtyřech letech, a to v souladu s požadavky vlastníka společnosti. V rámci této strategie chceme jako podnik být
první volbou obyvatel a návštěvníků Prahy pro dopravu z
hlediska rychlosti, spolehlivosti, komfortu a ekologie, to
vše z pohledu nejvyšší ekonomické efektivnosti vynakládání prostředků společnosti.
Za prioritu rovněž považuji nastavení a skutečné zahájení jednotlivých procesů obnovy a rozvoje dopravní
infrastruktury, vozového parku a technologií. V rámci
investičního plánu počítáme s řadou investic na zajištění kvality a zejména bezpečnosti přepravy. Představenstvo DPP tento ucelený a konkrétní investiční plán
schválilo a díky tomu bude možné se v roce 2017 zaměřit na řadu důležitých akcí, které přinesou další zvýšení
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komfortu pro cestující pražské MHD. V budoucnu budou
tyto investice díky efektivní obnově generovat provozní
úspory.
Z pozice předsedy představenstva mohu potvrdit,
že DPP je v dobré finanční kondici, daří se nám plnit
závazky a požadavky vůči jedinému akcionáři a současně vůči třetím osobám. V roce 2016 hospodařil DPP se
ziskem před zdaněním ve výši 1 275 662 tis. Kč. I přes
vykázaný kladný účetní výsledek hospodaření DPP nebude (i s ohledem na přerušení daňového odepisování
dlouhodobého hmotného majetku a čerpání uplatnitelných daňových ztrát) za zdaňovací období roku 2016
platit daň z příjmů právnických osob. Právě díky přerušení daňového odepisování dlouhodobého hmotného
majetku v roce 2016 došlo ke snížení rozdílu daňové
a účetní zůstatkové ceny tohoto majetku, a tím i ke snížení odloženého daňového závazku, což se přímo odrazilo ve výši odložené daně za rok 2016. Po započtení
odložené daně tak DPP dosáhl zisku po zdanění ve výši
1 835 451 tis. Kč. Zisk byl realizován jako přímý důsledek účtování o kompenzaci, jejíž skutečná výše dosáhla
v roce 2016 částky 12 666 127 tis. Kč, z toho přiměřený
zisk činil 991 000 tis. Kč. Celá hodnota přiděleného přiměřeného zisku tak byla vykázána jakožto zisk a finančně slouží ke krytí reinvestičních (obnovovacích) akcí.
V rámci celkového vykázaného zisku má velký význam
kladný provozní výsledek hospodaření o 261 milionů korun vyšší oproti plánu. V přímých provozních nákladech
se tak po odečtení odpisů a ostatních závěrkových účetních operací podařilo ušetřit více než 430 milionů korun.
Spolu s poklesem nákladů, zejména v oblasti správní
režie a obslužných činností, tak vzrostla efektivita hromadné dopravy v Praze.
Za klíčové téma uplynulého roku považuji dohodu se zástupci odborových organizací DPP, tj., že jsme na konci roku 2016 úspěšně uzavřeli dodatek ke kolektivní
smlouvě, který tu stávající prodlužuje až do roku 2020.
Kromě vyšších mezd zaměstnanci získají i výrazně lepší

benefity, přičemž tento krok považují obě strany za rozumný kompromis. V dalších letech si tak zaměstnanci DPP polepší o jedno procento nad inflací za předchozí
kalendářní rok, vedení DPP má navíc jistotu ohledně
mzdových nároků na delší dobu. Celospolečenská situace v ČR ukazuje, že uzavření dodatku ke kolektivní
smlouvě v prosinci roku 2016 bylo strategickým rozhodnutím, které nám umožní v období do konce roku 2020
realizovat mnoho úsporných opatření bez vlivu na výši
osobních a mzdových nákladů.
Naše společnost je silnou firmou, která může dosáhnout ještě lepších výsledků, bereme-li v úvahu úspory
při současném zachování vysokého standardu poskytovaných služeb. Pražskou MHD chceme ve spolupráci
s ostatními městskými společnostmi posunout dopředu,
a to právě cestou zefektivnění služeb na úrovni strategie
Smart City. Je před námi mnoho práce a jsem si vědom
toho, že největší podíl úspěchu spočívá v lidském kapitálu, tedy v našich zaměstnancích. Úkolem představenstva společnosti bude pak v nadcházejícím období
efektivní řízení veškerých zdrojů tak, aby docházelo
k trvalému uspokojování potřeb jediného akcionáře.

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
a generální ředitel
Dopravního podniku hl. m. Prahy,
akciové společnosti

............................... ..............
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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

O SPOLEČNOSTI

K 31. 12. 2016

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

Orgány společnosti
VALNÁ HROMADA
Dozorčí rada

Výbor pro audit

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

Makrostruktura společnosti

ÚSEK DOPRAVNÍ

ÚSEK TECHNICKÝ

ÚSEK EKONOMICKÝ

jednotka
Provoz Metro

jednotka
Správa vozidel Metro

jednotka
Informační technologie

jednotka
Provoz Tramvaje

jednotka
Správa vozidel Tramvaje

jednotka
Provoz Autobusy

jednotka
Správa Vozidel a Autobusů

jednotka
Historická vozidla

jednotka
Dopravní cesta Metro

ÚSEK PERSONÁLNÍ

ÚSEK BEZPEČNOSTNÍ

jednotka
Dopravní cesta Tramvaje

ÚSEK INVESTIČNÍ

ÚSEK VEDENÍ SPOLEČNOSTI
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ORGÁNŮ
SPOLEČNOSTI V ROCE 2016

PŘEDSTAVENSTVO
Představenstvo společnosti k 1. 1. 2016 pracovalo
v tomto složení:
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Ďuriš, místopředsedkyně představenstva Bc. Magdalena Češková,
členové představenstva PhDr. Jiří Špička, Ing. Ladislav
Urbánek a RSDr. Antonín Fedorko.
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V souvislosti s uplynutím funkčního období Ing. Ladislava Urbánka k 16. 8. 2016 dozorčí rada na svém jednání
22. 6. 2016 rozhodla o opětovném zvolení Ing. Urbánka
do funkce člena představenstva k 17. 8. 2016. Následně
představenstvo společnosti 25. 7. 2016 opětovně zvolilo
k 17. 8. 2016 Ing. Ladislava Urbánka místopředsedou
představenstva.

Dne 18. 5. 2016 dozorčí rada společnosti odvolala
z funkcí člena představenstva Ing. Jaroslava Ďuriše
a Bc. Magdalenu Češkovou. Do uvolněných funkcí
dozorčí rada zvolila ke dni 19. 5. 2016 Mgr. Martina
Gillara a Ing. Jana Šurovského, Ph.D.

Dne 23. 11. 2016 dozorčí rada společnosti odvolala
z funkce člena představenstva RSDr. Antonína Fedorka
ke dni 30. 11. 2016 a zvolila k 1. 12. 2016 do uvolněné
funkce JUDr. Jana Blechu.

Představenstvo na svém zasedání dne 19. 5. 2016
zvolilo předsedou představenstva Mgr. Martina Gillara.
Na zasedání 10. 6. 2016 byl do funkce místopředsedy
představenstva zvolen Ing. Ladislav Urbánek.

Představenstvo společnosti na svém zasedání 1. 12. 2016
odvolalo Ing. Ladislava Urbánka z funkce místopředsedy
představenstva společnosti a zvolilo do funkce místopředsedy představenstva JUDr. Jana Blechu.

DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy,
akciová společnost (dále jen „Dozorčí rada“) pracovala
v roce 2016 ve složení:
Petr Dolínek (předseda), Ing. Jarmila Bendová (místopředsedkyně), Mgr. Petra Kolínská (místopředsedkyně),
Bc. Oldřich Schneider (místopředseda), Bc. Jan Kolář,
Josef Buriánek, Václav Pospíšil, Jiří Obitko, Ing. Vojtěch
Kocourek, Ph.D., Ing. Petr Hlubuček, JUDr. Petr Novotný, Martin Slabý, Jaroslav Štěpánek, Ing. Marek Doležal,
Petr Šimůnek.

VÝBOR PRO AUDIT
VpA pracoval do února 2016 v tříčlenném složení.
Dne 24. 2. 2016 došlo uplynutím funkčního období
k zániku funkce předsedy Ing. Miroslava Zámečníka
a dne 26. 6. 2016 zanikla uplynutím funkčního období
funkce i Ing. Pavlovi Černému. Valná hromada
z důvodu srovnání délky mandátů členů VpA dne
16. 8. 2016 odvolala ke dni 16. 8. 2016 z funkce
člena VpA Ing. Zdenu Javornickou a jmenovala
ke dni 17. 8. 2016 do funkce člena VpA Ing. Ladislava
Langra, Ing. Aleše Michla a Ing. Zdenu Javornickou.

Během roku 2016 došlo v dozorčí radě k níže
uvedeným personálním změnám:
DR schválila Mgr. Petře Kolínské zánik funkce členky
dozorčí rady ke dni 18. 2. 2016.
Na základě usnesení valné hromady ze dne 17. 5. 2016,
kterým byla Mgr. Petra Kolínská zvolena do funkce
člena dozorčí rady, zvolila dozorčí rada dne 18. 5. 2016
Mgr. Petru Kolínskou do funkce místopředsedkyně
dozorčí rady.

VpA od srpna do konce roku 2016 pracoval
ve složení:
• Ing. Aleš Michl (předseda),
• Ing. Zdena Javornická (místopředsedkyně),
• Ing. Ladislav Langr.
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VEDENÍ
SPOLEČNOSTI V ROCE 2016

Generální ředitel
Od 1. 1. 2016 do 19. 5. 2016 zastával pozici
generálního ředitele Ing. Jaroslav Ďuriš.
Od 10. 6. 2016 náleží pozice generálního ředitele
Mgr. Martinu Gillarovi.
Ekonomický ředitel
Od 1. 1. 2016 do 19. 5. 2016 zastávala pozici
ekonomického ředitele Bc. Magdalena Češková.
Od 10. 10. 2016 zastává pozici ekonomického
ředitele Ing. Peter Hlaváč.
Dopravní ředitel
V roce 2016 náležela pozice dopravního
ředitele Ing. Ladislavu Urbánkovi.

10

Technický ředitel
V roce 2016 náležela pozice technického
ředitele Ing. Janu Šurovskému, Ph.D.
Investiční ředitel
Od 25. 4. 2016 do 13. 10. 2016 zastával pozici
investičního ředitele Ing. Petr Vítek.
Od 1. 12. 2016 náležela pozice investičního
ředitele JUDr. Janu Blechovi.
Bezpečnostní ředitel
V roce 2016 náležela pozice bezpečnostního
ředitele RSDr. Antonínu Fedorkovi.
Personální ředitel
V roce 2016 náležela pozice personálního
ředitele PhDr. Jiřímu Špičkovi.

Generální ředitel

Mgr. Martin Gillar

10. 6. 2016 – 31. 12. 2016

Ekonomický ředitel

Ing. Peter Hlaváč

10. 10. 2016 – 31. 12. 2016

Dopravní ředitel

Ing. Ladislav Urbánek

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Technický ředitel

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Investiční ředitel

JUDr. Jan Blecha

1. 12. 2016 – 31. 12. 2016

Bezpečnostní ředitel

RSDr. Antonín Fedorko

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Personální ředitel

PhDr. Jiří Špička

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
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KALENDÁRIUM
ROKU 2016

LEDEN
V lednu si Dopravní podnik připomněl hned několik zajímavých výročí. Na Nový rok, tj. 1. ledna, uplynulo přesně
45 let od chvíle, kdy se DPP v rámci reorganizace přeměnil na „výrobně hospodářskou jednotku trustového
typu“, rozdělenou na více autonomních podniků, která
dostala název Dopravní podniky hlavního města Prahy.
Pozornosti médií neuniklo ani další výročí, vážící se tentokrát k 7. lednu, kterým bylo 50 let od počátku budování
pražské podzemní dráhy. A nakonec ještě jedno výročí
tramvajové, v lednu si příznivci kolejové dopravy mohli
zavzpomínat, že právě před 80 lety vyjely poprvé do pražských ulic „ponorky“ neboli první tramvaje, ze kterých
nebylo možno vystupovat za jízdy.
ÚNOR
V pondělí 1. února 2016 zařadil Dopravní podnik do zkušebního provozu s cestujícími tramvaj EVO1. Tuto první
jednočlánkovou plně nízkopodlažní tramvaj, jíž se přezdívá „Evička“ a která je charakteristická svým bílo-žlutým nátěrem, dala dohromady hostivařská Opravna tramvají. O týden později, tj. 8. února, byl na Letišti
Václava Havla oficiálně novinářům představen nejdelší dvoučlánkový evropský autobus Mercedes-Benz
CapaCity L o délce 21 metrů. Ten DPP otestoval během dvou únorových týdnů na trase linky č. 119 mezi
Nádražím Veleslavín a ruzyňským letištěm. Z důvodu
plánované výměny původních dřevěných pražců za nové
betonové byl po dva únorové víkendy, tj. 20.–21. února
a 27.–28. února, přerušen provoz na lince metra C v úseku Muzeum – Pražského povstání.
BŘEZEN
Třetí měsíc roku 2016 odstartoval slavnostním otevřením
nových výtahů ve stanici Můstek. Díky nim se stanice
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stala 43. v pořadí, která umožňuje plně bezbariérové
cestování. Na svátek Josefů, v sobotu 19. března, se na
Elsnicově náměstí a v jeho přilehlém okolí uskutečnila
akce u příležitosti 120. výročí tratě Praha-Libeň –
Vysočany. Návštěvníky i kolemjdoucí vozila zdarma
historická tramvajová linka č. 92.
DUBEN
V pátek 8. dubna se po sedmiměsíční rekonstrukci
opět rozjela lanová dráha na Petřín. Práce, jejichž
cena nepřesáhla 24 milionů korun, se týkaly především
nového mostu a nástupiště na Nebozízku. V pondělí
18. dubna Dopravní podnik představil v tramvajové
smyčce Výstaviště Holešovice nový vzorový tramvajový
vůz 14T. Ten se od původní verze liší nejen novým
vzhledem, ale především praktičtějším uspořádáním
a provedením sedaček. V dubnu zároveň odstartoval
pilotní projekt placení jízdného bezkontaktní platební
kartou v tramvajích. Stalo se tak na dvou pořadích
linky 22.
KVĚTEN
Pět vestibulů pražského metra zažilo ve středu
25. května šestihodinový taneční maraton. Pestrá směsice tanečních stylů roztančila cestující i kolemjdoucí
ve stanicích Hlavní nádraží, Florenc C, Můstek B, Budějovická a Malostranská. Na konci měsíce, 31. května,
si stávající i bývalí zaměstnanci připomněli padesátiny
garáže Kačerov. V květnu DPP hostil jubilejní 100. zasedání Autobusové komise Mezinárodního svazu veřejné
dopravy UITP. Klíčovým diskutovaným bodem v rámci
zasedání 47 účastníků z celého světa byla elektromobilita v autobusové dopravě.

ČERVEN
V pátek 10. června svěřilo představenstvo DPP pozici
generálního ředitele Martinu Gillarovi. Dva červnové
večery patřily tradičním akcím, na kterých se Dopravní
podnik každoročně podílí – Noci kostelů a Pražské
muzejní noci. Jubilejním sedmimiliontým přepraveným
cestujícím na lanové dráze v ZOO se stal Rudolf Zikmund
z Plzně. Na své deváté turné v pondělí 20. června vyrazil
oblíbený Kinobus.
ČERVENEC
Od 2. do 11. července se odehrála jedna z největších
výluk metra od povodní roku 2002. Společně se sanací
kolejové spojky a výhybek ve stanici Kačerov proběhla také výměna dřevěných pražců za betonové v úseku
Pankrác – Budějovická a výměna kolejnic v úseku Kačerov – Budějovická. Červenec byl zároveň měsícem, kdy si
Dopravní podnik připomněl 125. výročí, kdy do pražských ulic (v trase od Letenských sadů až ke vchodu
do Královské obory) vyjela první elektrická tramvaj.
SRPEN
Stylovým vypravením historické sovětské soupravy
81-71 oslavil Dopravní podnik 38. výročí provozu na lince
metra A. Srpna se týkala také dvě kulatá výročí. Tím prvním byly 50. narozeniny Archivu DPP, druhým pak 80 let
od doby, kdy do pražských ulic vyjel první trolejbus.
U vstupu do stanice Křižíkova byla ve středu 17. srpna
odhalena replika obloukové lampy, zdokonalené Františkem Křižíkem. Na konci měsíce DPP spustil pro cestující mobilní aplikaci DPP INFO.
ZÁŘÍ
Také září se neslo v duchu výročí. To hlavní, 40leté, se
vázalo k tzv. „zpívajícím“ tramvajím T3M. Září je již tradičně spojeno s Dnem otevřených dveří v DPP, který tentokrát nabídl pohled do zázemí provozoven na Zličíně,
v Řepích a Motole. Promítání Kinobusu a autogramiáda herečky Jiřiny Bohdalové přilákaly v pátek 30. září
na Malostranské náměstí fanoušky filmu Dáma na kolejích, od jehož premiéry uplynulo přesně 50 let.

ŘÍJEN
Představenstvo Dopravního podniku odsouhlasilo humanitární dar dvou vyřazených tramvají typu T3SU
do ukrajinského města Mariupol. Smlouvu o předání tramvají za DPP v rezidenci primátorky podepsali
generální ředitel Martin Gillar a dopravní ředitel
Ladislav Urbánek. Infocentra DPP začala distribuovat
novou kolekci reklamních předmětů. Příznivci dopravy
si tak mohli zakoupit například kravatové spony s různými prostředky MHD, flash disk v designu „ešemky“ nebo
třeba autobusovou šňůrku na krk.
LISTOPAD
Dopravní podnik zahájil stavební práce ve stanici metra
Jinonice. Důvodem několikaměsíční rekonstrukce
byly především masivní průsaky ostěním do vnitřních
prostor stanice. V průběhu druhého listopadového
týdne DPP uskutečnil ve spolupráci s organizací ROPID
komplexní přepravní průzkum tramvajové sítě. Ten byl
zaměřen na průzkum tramvajové sítě po rozsáhlých
změnách v linkovém vedení, které proběhly na konci
srpna 2016. Do Prahy přijel na testování tříčlánkový
autobus Van Hool. Nejdelší vozidlo, které DPP prozatím
provozoval, si mohli zájemci prohlédnout také v rámci
veletrhu Czechbus 2016 na pražském Výstavišti.
Ve středu 16. listopadu vyšlo 250. vydání časopisu
DP kontakt.
PROSINEC
Již potřinácté vyjela 1. prosince do pražských ulic
osvětová tramvaj informující o boji proti AIDS. Na sobotu
3. prosince připravil Dopravní podnik Mikulášské
odpoledne plné her a zábavy. Dopravu na akci, která se
konala ve vozovně Střešovice, zajišťovala mj. speciální
mikulášská tramvaj a mikulášské metro. Již popáté
se v adventním čase rozezněly vestibuly pražského
metra hudbou. Stalo se tak v rámci Nalaďte se v metru
také o Vánocích ve čtvrtek 15. prosince. Krátce před
Štědrým dnem se do provozu vrátila oblíbená mazačka.
Ta po rekonstrukci kromě tradičního mazání bude
i zavlažovat zatravněné pásy mezi kolejemi.
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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 DP zajišťuje úsek dopravní.
Zvyšování úrovně poskytované služby usnadňují v DP
zavedené standardy kvality, které jsou v souladu
s požadavky a doporučeními normy EN 13816. V rámci
Programu kvality služby DP monitoruje, analyzuje
a přijatými opatřeními napomáhá zlepšovat úroveň
plnění jednotlivých standardů kvality. Trendy jednotlivých
standardů kvality prokazují vysokou úroveň poskytované
služby – přepravy cestujících a naplňují dlouhodobý 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.
Program kvality služby garantuje pravidelné měření
standardů kvality:
• Přesnost provozu – přesnost a spolehlivost dopravy,
dodržování jízdních řádů
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• Informování veřejnosti – poskytování aktuálních
a srozumitelných informací
• Přijetí cestujících – úroveň jednání a přístupu
provozních zaměstnanců k cestujícím
• Stejnokroj – vzhled zaměstnance – upravenost
zaměstnance, stejnokrojová kázeň
• 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 plošin v metru,
přiblížení veřejné dopravy 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 – rozbor a zhodnocení událostí
s dopadem na bezpečnost cestujících
• Vliv provozu vozidel metra a autobusů na životní
prostředí – sledování dopadu provozu metra
a autobusů na životní prostředí (tvorba emisí)
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PLNĚNÍ STANDARDŮ KVALITY V ROCE 2016

PŘEHLED PROVEDENÝCH EXTERNÍCH AUDITŮ QMS V ROCE 2016

STANDARD KVALITY

ÚROVEŇ NÁROČNOSTI

PLNĚNÍ

Přesnost provozu

85 % spojů je provedeno přesně nebo v povolené odchylce

91,67

Informování ve stanicích metra

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

98,11

Informování ve vozech metra

95 % vozů je vybaveno předepsanými informacemi

Informování na zastávkách
povrchové dopravy

ÚTVAR

CERTIFIKOVANÉ PROCESY

TYP AUDITU

NORMA

úsek Dopravní

Veřejná přeprava osob metrem, tramvajemi, autobusy
a lanovou dráhou. Provozování muzea MHD.

dozorový

ISO 9001
EN 13816

98,02

provozovna Ústřední
dílny BUS

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

dozorový

ISO 9001

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

97,66

útvary logistiky

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

dozorový

ISO 9001

Informování na a ve vozidlech povrchové
dopravy

95 % vozů je vybaveno předepsanými informacemi

99,38

středisko STK

Provozování činnosti
Stanice technické kontroly

dozorový

ISO 9001

Přijetí cestujících

90 % cestujících je spokojeno s jednáním zaměstnance

95,46

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

ISO 9001

99,77

provozovna Opravna
tramvají

dozorový

Stejnokroj

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

Funkčnost povrchových jízdenkových
automatů

90 % automatů je funkčních a vzhledově přijatelných

95,76

Dostupnost bezbariérových zařízení v metru

90 % zařízení je dostupných a má přijatelný vzhled

97, 83

Plnění grafikonu

99,75 % plnění plánovaných objemů

99,92

Dostupnost přepravy v metru

98,5 % stanic bude v provozní době přístupných

99,64

Čistota a vzhled vozidla

85 % vozidel cestující shledá v čistém, udržovaném stavu

Bezpečnost provozu

Bezpečnost provozu metra, tramvají a autobusů

Energetická náročnost provozu vozidel metra

Stanovená energetická náročnost není překročena (100 %)

87,32

Vliv provozu autobusů na životní prostředí

Podíl autobusů do 12 let včetně neklesne pod 60 %

64,02

90,45
splněn

Auditoři certifikační organizace nezjistili žádné závažné
nedostatky a potvrdili plnění požadavků uvedených norem a vhodnost přípravných prací pro přechod na novou
verzi normy (ČSN EN ISO 9001:2016). Jako silnou stránku prověřovaných systémů řízení kvality hodnotili auditoři odbornou způsobilost našich zaměstnanců a vstřícný přístup k cestujícím.

CERTIFIKAČNÍ
ORGANIZACE

LRQA

Pro zvyšování úrovně poskytované služby na území
hl. m. Prahy a okolí jsme spolupracovali na hodnocení
standardů kvality PID. Společností ROPID byl DP vždy
hodnocen jako „dopravce s vysokou kvalitou“, což je nejvyšší možné pozitivní ohodnocení.

Systémy řízení kvality byly v roce 2016 prověřeny
z hlediska plnění požadavků kriteriálních norem audity
nadnárodní certifikační organizací.
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VÝVOJ DOPRAVNÍ SÍTĚ
Metro
V roce 2016 byly v provozu tři linky A, B, C. Počet stanic
je 61 a délka linek metra činí celkem 65,4 km.
Tramvaje
Provoz na síti tramvajových tratí o délce 142,7 kilometrů
zajišťovalo k 31. 12. 2016 24 denních a 9 nočních linek,
jejichž souhrnná délka činila 547,4 km.
V turistické sezoně od 25. 3. do 17. 11. 2016 jezdila
o sobotách, nedělích a svátcích rovněž historická
tramvajová linka.
Dne 30. 8. 2016 proběhla změna linkového vedení
v tramvajové dopravě. Byly zavedeny tři nové linky:
linka 2 (Sídliště Petřiny – Nádraží Braník), linka 15
(Kotlářka – Olšanské hřbitovy) a linka 21 (Levského /
Sídliště Modřany – Kotlářka). Další část linek změnila
svoji trasu. Dále probíhaly výluky lokálního charakteru,
například výluka tramvajové trati v Karlíně, ve Vršovické
ulici (úsek Koh-i-noor – Kubánské náměstí), v Nuselské
a Michelské ulici.
Autobusy
Ke konci roku 2016 provozoval Dopravní podnik
hl. m. Prahy, akciová společnost, v systému Pražské
integrované dopravy na komunikační síti o délce
830 km 96 denních městských linek, 14 příměstských
linek, 17 školních, 14 nočních městských linek a 1 linku
pro osoby se sníženou pohyblivostí. Úhrnná délka
všech 142 linek činila 1695,30 km. Dne 15. října 2016
proběhla změna tras některých linek, a to především
v jihovýchodní a severovýchodní části města.
DOPRAVNÍ VÝKONY
Celkový dopravní výkon městských a příměstských linek
zařazených do systému Pražské integrované dopravy
provozovaných Dopravním podnikem hl. m. Prahy,
akciovou společností, včetně zvláštní linkové dopravy
pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu,
dosáhl 162 266 tis. vozových kilometrů (vozkm).
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Objem dopravních výkonů vyjádřený v místových
kilometrech (mkm) představuje 21 913 785 tis. mkm
(viz tabulka).
U dopravních výkonů ve vozkm došlo v porovnání
s rokem 2015 ke zvýšení o 1,83 %, objem místových
kilometrů vzrostl o 3,30 %. Na tento rozdíl má zásadní
vliv nasazování vyššího počtu kloubových vozidel na úkor
standardních (další nasazování tramvají 15T, obnovení
provozu tramvají 14T a vyšší využívání kloubových
autobusů).
SLUŽBY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY
Metro
Z celkového počtu 61 stanic metra bylo ke konci
roku 2016 přístupno veřejnými osobními výtahy,
šikmými schodišťovými plošinami nebo přímými
bezbariérovými vstupy 43 stanic. Jedná se o 10 stanic
na lince A (Nemocnice Motol, Petřiny, Nádraží
Veleslavín, Bořislavka, Dejvická, Můstek, Muzeum,
Strašnická, Skalka, Depo Hostivař), 16 stanic na lince B
(Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice,
Smíchovské nádraží, Anděl, Národní třída, Můstek,
Florenc, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská
zahrada, Černý Most) a 17 stanic na lince C (Letňany,
Prosek, Střížkov, Ládví, Kobylisy, Nádraží Holešovice,
Vltavská, Florenc, Hlavní nádraží, Muzeum, I. P. Pavlova,
Vyšehrad, Pankrác, Budějovická, Roztyly, Chodov a Háje).
Stanice Opatov na lince C umožňuje bezbariérový pohyb
s proškoleným doprovodem prostřednictvím nákladního
výtahu.
Autobusy
Garantovaná nízkopodlažní vozidla jsou nasazována
všechny denní městské linky, 10 linek nočních
a na 12 linek příměstských. Celkem bylo v roce 2016
v pracovní den vypravováno 668 nízkopodlažních
autobusů, což představuje 73 % 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 a znovuzprovoznění 14T. Na konci
roku 2016 bylo v pracovní den vypravováno celkem
180 garantovaných nízkopodlažních vozů, tedy 42 %
z celkového počtu vypravených tramvajových vlaků.
HISTORICKÁ VOZIDLA
Sezona Muzea MHD byla co do počtu návštěvníků velmi
úspěšná. Expozici si mělo možnost prohlédnout více než
22 tisíc zájemců o historii městské dopravy v Praze.
Pro další rozšíření sbírky vozidel, dokumentujících
jejich vývoj, probíhají dokončovací práce na autobusu
Citybus a výrazně také postoupila renovace trolejbusu
Praga TOT. Dokončena byla rovněž kompletní oprava
tramvajového vozu T6A5 čísla 8702 a bylo provedeno
lakování přívěsného vozu čísla 1304.
Významnou záležitostí byla účast muzejních vozů
u příležitosti Dne otevřených dveří pražského dopravního
podniku a Dopravního podniku města České Budějovice
a 75. výročí provozu trolejbusů DP města Plzeň a dále
při oslavách 100. zasedání UITP a Dne dětí v rámci akce
MČ Prahy 4.
Nezanedbatelné je zapojení do Pražské muzejní noci,
Dnů evropského dědictví a cyklu koncertů komorní
hudby v hale muzea MHD.
S velkým ohlasem veřejnosti se setkala vzpomínková
akce k příležitosti 50 let od uvedení filmu Dáma na kolejích, též za účasti muzejních vozidel.
Stoupl také zájem o smluvní jízdy a provozovanou nostalgickou linku č. 91. Zvýšil se příjem z tržeb, ale i prezentace podniku.
PREFERENCE MHD
V uplynulém roce pokračovaly ve spolupráci s orgány
města, dopravní složkou Policie ČR a dalšími organizacemi práce na „Projektu preference MHD v Praze“.

V provozu tramvají byla pozornost tradičně zaměřena
na osazování podélných oddělovacích tvarovek mezi
kolejovým tělesem a vozovkou a úpravu světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají. Realizace
oddělovacích prahů vycházela z předpokladů, obsažených v „Projektu preference MHD v Praze“ a v souladu
s koordinací investičních a rekonstrukčních akcí. Délka
oddělovacích prvků v celé tramvajové síti ke konci roku
2016 činila 12 397 m.
Počet SSZ s preferencí pro tramvaje dosáhl ke konci
roku 2015 77,5 % z celkového počtu 244.
V provozu autobusů pokračoval rozvoj preference především v oblasti aktivní preference pro autobusy na světelně řízených křižovatkách, ke konci roku bylo v provozu
na 206 SSZ. Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy MHD
byly v roce 2016 vyznačeny na 1495 m na vozovkách
a tramvajovém pásu. Celková délka vyhrazených jízdních pruhů dosáhla ke konci roku 2016 39 545 m.
NOVÝ SOFTWARE JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
A NÁVAZNÝCH ÚLOH
V roce 2016 se software pro tvorbu jízdních řádů
průběžně upravoval dle potřeb a připomínek uživatelů
tak, aby bylo možné zajistit všechny potřebné podklady
pro přípravu provozu.
JÍZDNÍ ŘÁDY
Pro zajištění provozu linek DP bylo během roku 2016
v Databázi grafikonů celkem 8447 záznamů. Toto číslo
je ovlivněno změnami linkového vedení linek tramvají
i autobusů a dále výlukovou činností v síti metra,
tramvají a autobusů. Platné grafikony se přizpůsobují
přepravní poptávce, zpracovávají se tedy grafikony
pro prázdninové omezení během letních i vánočních
prázdnin. Dále dochází na základě zadání organizace
Ropid ke změnám časových poloh spojů či úpravě
rozsahu provozu jednotlivých linek. Při každé změně
grafikonu je nutné zpracovat všechny podklady pro
provoz linek DP a zajistit aktuální informace pro cestující
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platí nový zákon o zadávání veřejných zakázek /
§ 29 písm. k) zákona č. 134 / 2016 Sb., /, kde není
zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku, Dopravní
podnik hledá sám intenzivně partnera pro vymáhání
pohledávek z přepravy.

POČET ULOŽENÝCH POSTIHŮ

PŘÍJEM Z POSTIHŮ

299 533

138,6

tj. + 1,86 %
oproti roku 2015

tj. + 5,3 %
oproti roku 2015

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
uskutečnili v roce 2016 v síti PID přepravní průzkumy:
prostřednictvím zastávkových jízdních řádů a aktuálního
vyhledávače spojení na internetových stránkách DP.
PŘEPRAVNÍ KONTROLA
V tomto roce došlo k některým změnám v Tarifu PID
v rámci zlepšování služeb pro cestující. Od 25. 3. 2016
byla zavedena možnost přepravy jízdních kol na více
plošinách v metru. V tramvajové dopravě byly rozšířeny
úseky, v kterých je možno kola přepravovat. Nadále platí,
že přeprava kol v metru, tramvajích a ve zkušebním
provozu autobusu č. 147 je pro cestující zdarma.
Výjimku tvoří linka autobusu č. 690, kde cestující
zaplatí za přepravu kola 16 Kč. Přirážky k jízdnému
za nesplnění Smluvních přepravních podmínek v PID
zůstaly na stejné úrovni jako v předcházejícím roce,
tedy na 1500 Kč. Výjimkou jsou platby na místě kontroly
nebo do 15 kalendářních dnů v doplatkové pokladně DP
ve výši 800 Kč.
Vedení odboru 100300 zorganizovalo 150 společných
kontrol s MP a PČR na dodržování přepravně-tarifní
kázně cestujících v PID. Tato intenzivní spolupráce
byla poznamenána hrozbou možného terorismu
a z toho vyplývajících důležitějších úkolů pro policii.
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Bylo tak uskutečněno o 10 % méně společných akcí
než v předcházejícím roce. Přesto noční akce s policií
na tramvajových linkách byly velmi intenzivní. Při
těchto akcích bylo vyloučeno 2898 osob, jejichž vzhled
svědčil o celkové zanedbanosti, a které svým jednáním
a oděvem znečišťovali ostatní cestující, vozidlo nebo
prostory pro cestující.
Pro zjednodušení obsluhy a zrychlení odbavení cestujících byla bezkontaktními platebními terminály vybavena
tramvajová linka č. 18. Tento pohodlný nákup jízdního
dokladu byl nejdříve aplikován v omezené míře na lince č. 22 a na některých vybraných autobusech. Platba
nákupu jízdenky je umožněna běžnou bezkontaktní
platební kartou, kterou vlastní většina cestujících a je
i vstřícným krokem pro cizince, kteří tento doplňkový
prodej běžně využívají.
Firma Fidentia s.r.o., která odkupovala pohledávky
z přepravy za smluvně upravené hodnoty, prakticky
ukončila spolupráci s DP a bylo nutné tuto závažnou
situaci řešit. Bylo proto vypsáno Poptávkové řízení
na mimosoudní vymáhání pohledávek, avšak vhodný
partner vybrán nebyl. Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2016

• v dubnu oblastní průzkum na celkem 78 autobusových
linkách ve východní části hl. m. Prahy, včetně přilehlého regionu
• v listopadu komplexní přepravní průzkum tramvají
• 3 pravidelné a 1 on-line průzkum obratu cestujících
v metru pomocí odečtu dat z automatických počítadel
(v listopadu 2016 byl zprovozněn každodenní dálkový
přenos dat ze všech stanic metra)
• 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,
– sledovali jsme pravidelné linky PID na vybraných
zastávkách,
– zjišťovali jsme přepravní poptávku na nově zavedených
linkách PID,
– prováděli jsme ověřovací průzkumy bezchybné
funkčnosti automatických počítadel cestujících
v metru,
– ověřovali jsme preference autobusů na vybraných
křižovatkách

V roce 2016 bylo podle přepravních průzkumů dopravními
prostředky Dopravního podniku hl. m. Prahy přepraveno
celkem 1 186 736 tis. cestujících, z toho:
461 160 tis. cestujících metrem,
368 609 tis. cestujících tramvajemi a lanovou dráhou
Petřín,
349 664 tis. cestujících městskými autobusovými linkami
včetně ZLD a AE
a 7303 tis. cestujících příměstskými, linkami včetně
vnějších pásem.
NEHODOVOST
Dopravní nehodovost se v roce 2016 zvýšila o 7,12 %;
meziroční nárůst činil 219 nehod (3294/3075).
V provozu metra se počet nehod snížil o 6 (8/14),
v provozu tramvají došlo ke snížení počtu nehod
o 6 (1353/1359), v provozu autobusů došlo ke zvýšení
počtu nehod o 231 (1933/1702).
Počet nehod zaviněných zaměstnanci DP se meziročně
zvýšil o 5,84 %; nárůst činil 65 nehod (1179/1114); z toho
v provozu metra došlo ke snížení o 4 nehody (0/4),
v provozu tramvají došlo ke snížení o 7 nehod (191/198),
v provozu autobusů došlo ke zvýšení o 76 nehod
(988/912).
Při dopravních nehodách vozidel DP bylo v roce 2016
usmrceno 5 osob, což je o 5 méně než v roce 2015
(v provozu metra 2/7, v provozu tramvají 2/3, v provozu
autobusů 1/0).
INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ
Informace o jízdních řádech, linkovém vedení, tarifu
a jízdenkách apod. jsou nedílnou součástí služeb,
které cestujícím Dopravní podnik hl. m. Prahy 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,
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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 se setkaly v roce 2016
s největší odezvou veřejnosti, patřila jednoznačně
opatření související s dvojicí poměrně rozsáhlých
trvalých změn v linkovém vedení tramvají (k 28. 8.)
a autobusů (k 15. 10.). To si vyžádalo aktualizaci
a obměnu prakticky všech informačních materiálů se
zobrazeným linkovým vedením denních linek ve vozech,
na zastávkách a ve stanicích metra. U map Prahy se
zakreslenou sítí PID bylo nutné pro informační vitríny
ve stanicích metra a na zastávkách povrchové dopravy
vydat aktualizovanou verzi dvakrát v krátkém sledu
za sebou ke každému z uvedených termínů trvalých
změn.
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, které zasáhly centrum města,
jako třeba oprava tramvajové trati v úseku I. P. Pavlova
– Karlovo náměstí, nebo časově rozsáhlejší akce jako
kupříkladu výluka úseku Nuselská – U Plynárny,
která v různých etapách se změnami dopravních
opatření probíhá cca od druhé poloviny května
i v 1. čtvrtletí roku 2017) byly, kromě textových vývěsek
na dotčené zastávky povrchové dopravy, připraveny
ke 34 závažnějším akcím i vývěsky se situačním plánkem
dané oblasti. Letáky v několika různých typech byly
vydány celkem k 31 akcím (počty letáků na jednotlivé
akce se liší podle závažnosti a dopadu na linkové
vedení). V průběhu roku bylo také na téma dočasných
či trvalých změn v provozu PID připraveno 186 zpráv
pro případné využití v tisku a pro internetové stránky
DP a 159 hlášení do stanic metra. Pro informování
o závažnějších změnách v provozu PID byly u 33 akcí
využity také velké informační tabule, které jsou přímo
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ve správě DP, umístěné v oblastech dotčených změnou.
I nadále byli 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.
Nasazeni byli celkem při 27 akcích.
Pro aktualizaci a údržbu informací na zastávkách
povrchové dopravy bylo za rok 2016 uskutečněno
2000 výjezdů (to představuje nárůst o cca 9 % oproti
minulému roku) do všech tramvajových zastávek
a do autobusových zastávek vybavených označníky
zastávek v majetku DP, 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
jednotlivých zastávkových jízdních řádů, tento rok
v celkovém množství 105 470 kusů, rozvoz, instalace
a po akci zase odstranění informačních vývěsek, změny
a drobná údržba vývěsního příslušenství označníků
zastávek apod.).

došlo v pracovních dnech k rozšíření provozní doby
o dvě hodiny denně. Za celý rok 2016 odbavila SDI
více než 1,5 milionu cestujících, přičemž podíl klientů
hovořících cizím jazykem dosáhl 37 %. Přes 80 %
návštěvníků si pak zakoupilo některý z nabízených
jízdních dokladů. Nejvytíženější pobočkou zůstala
informační kancelář ve stanici Hlavní nádraží, která
denně průměrně odbavila více než 1300 klientů.
Celkové tržby dosáhly téměř 650 milionů Kč, což
představuje nárůst o 4 % oproti předešlému roku.
Největší zásluhu na zvyšování tržeb má stoupající
návštěvnost SDI Anděl během víkendů a rostoucí
oblíbenost novějších poboček na Nádraží Veleslavín
a Můstku.

V aktualizované podobě byly vydány i některé další
informační materiály pro cestující jako např. bloky listů
formátu A3 s uliční mapou centra města a schématem
linkového vedení metra a tramvají nebo, po říjnových
trvalých změnách, nové složené mapy Prahy se
zakresleným linkovým vedením PID.
STŘEDISKA DOPRAVNÍCH INFORMACÍ
Střediska dopravních informací (SDI) poskytovala
cestujícím i v roce 2016 nadále informace o provozu
a tarifu PID, zajišťovala prodej jednotlivých i časových
jízdních dokladů a v neposlední řadě také volnou
distribuci informačních materiálů a prodej propagačních
materiálů a suvenýrů s tematikou MHD. V roce 2016
došlo k významné změně na Letišti Václava Havla,
kde bylo Středisko dopravních informací Terminál 1
přesunuto do nově zrekonstruované příletové haly.
Na Hlavním nádraží pak na základě poptávky cestujících
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TECHNIKA

Z významnějších akcí roku 2016 bylo dokončení realizace bezbariérového přístupu do stanic Můstek A i B
a instalace stacionární části zabezpečovacího zařízení LZA na trati B. V oblasti rekonstrukcí tramvajových
tratí nejvýznamnější akcí byla první etapa rekonstrukce
tramvajových tratí v ulicích Nuselská a U Plynárny. Zvýšil se také počet bezbariérově přístupných tramvajových
zastávek na aktuálních 75 % z celkového počtu. Byla dokončena rekonstrukce mostu se zastávkou Nebozízek
na lanové dráze na Petřín. U vozového parku metra byl
v roce 2016 jako v předešlých letech počet provozních
vozů beze změn. U autobusů se nákupem nových autobusů podařilo udržet průměrné stáří vozového parku pod devět let. V tramvajovém provozu nízkopodlažní
tramvaje typu 15T postupně nahrazují staré tramvaje,
čímž i v roce 2016 došlo opět k snížení průměrného stáří
vozového parku tramvají.
VOZOVÝ PARK
Metro
Provozní vozový park metra tvořilo k 31. 12. 2016 celkem
730 vozidel, z toho:
• vozidla rekonstruovaná typu 81-71M: 465 ks
• vozidla typu M1: 265 ks
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
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3 vozy typu Ečs a 5 vozů typu 81-71. Tyto soupravy jsou
určeny pro realizaci programu Zážitková turistika.
Celkové správkové procento za rok 2016 bylo 13,07 %,
na jeho výši se ještě projevilo odstavení vozů M1 z důvodu prasklin na rámech podvozků, které byly postupně
zprovozněny v druhé polovině roku 2016. Průměrné stáří
provozních vozů dosáhlo 11,35 roku.
Tramvaje
Provozní vozový park tramvají tvořilo k 31. 12. 2016
celkem 826 vozů, z toho:
• modernizované nízkopodlažní KT8D5.RN2P: 48 ks
• vozy T6A5: 106 ks
• nízkopodlažní tramvaje 14T: 57 ks
• nízkopodlažní tramvaje 15T: 196 ks
• vozy T3R.P: 350 ks
• částečně nízkopodlažní T3R.PLF: 33 ks
• vozy T3SU, T3M a T3M2DVC: 36 ks
V roce 2016 byla zahájena (ve spolupráci s KOS Krnov) modernizace dalších dvou vozů KT8D5 (původem
z Miškolce) a v opravnách tramvají byla provedena
malá modernizace vozu 14T – ev. číslo 9148, spočívající
v úpravě interiéru vozidla, včetně montáže nových plastových sedaček a změny vnějšího barevného vzhledu
vozidla. Z provozu bylo vyřazeno 84 tramvají (typy T3M,
T3SU,T6A5), které jsou postupně prodávány, případně
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zlikvidovány. V roce 2016 bylo prodáno 105 tramvají
typu T3M,T3SU,T6A5 (vozy T3 především na Ukrajinu,
20 vozů T6 bylo prodáno do Sofie). Od výrobce převzal
DPP 39 kusů nízkopodlažních tramvají typu 15T v modernizovaném provedení s klimatizací prostoru cestujících a s možností připojení Wi-Fi, které byly umístěny
do vozovny Motol. V rámci zkušebního provozu bylo osazeno 22 vozů 15T prodejními automaty, které cestujícím
umožňují zakoupení jízdenky pomocí platební karty
(v současné chvíli kompletně pokrytá linka 18). V případě kladných referencí předpokládáme postupnou montáž i na ostatní provozované vozy.
Průměrné stáří provozních vozů dosáhlo 10,48 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 2016 bylo 16,99 %.
Na jeho výši se stále negativně projevuje odstavení části
vozů 14T z provozu a zvýšení správkového procenta vozů
15T, které je způsobeno zejména časově náročnější
dobou oprav.
Autobusy
Provozní vozový park autobusů tvořilo k 31. 12. 2016
celkem 1179 autobusů. Kloubových autobusů bylo 484
(z toho 393 nízkopodlažních), autobusů standardní délky
celkem 630 (z toho 477 nízkopodlažních) a midibusů
bylo celkem 65 (všechny nízkopodlažní). V průběhu roku
došlo k částečné obměně vozového parku. Do provozu
bylo zařazeno celkem 60 nových autobusů, z toho
27 kloubových autobusů SOR NB 18, 32 standardních
autobusů SOR NB 12 a 1 midibus SOR BN 8,5. Všechny
dodané autobusy jsou v nízkopodlažním provedení.
V rámci projektu hledání nových alternativních perspektivních způsobů pohonu byl i nadále provozován
jeden elektrotobus SOR EBN 11 ve zkušebním provozu
s prodloužením nájmu o další jeden rok do 31. 8. 2017.
DPP využil nabídku firem Mercedes Benz a Van Hool
ke zkušebnímu provozu tzv. velkokapacitních autobusů
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typů MB 628,05 CapaCity L a Van Hool AGG 300 provozovaných na lince 119 obsluhující cestující na a z letiště
Václava Havla. Zkušební provoz autobusu Van Hool je
dlouhodobějšího rázu a doposud pokračuje.
Dodávky nových autobusů umožnily částečnou obměnu s ohledem ke stanoveným standardům kvality. Zároveň umožnily vyřadit z provozu 56 autobusů, z toho
38 standardní délky a 18 kloubových autobusů, převážně
typové řady Karosa B 900 a nejstarších standardních
nízkopodlažních autobusů City Karosa-Renault, které
byly zařazeny do provozu v 90. letech minulého století
a počátkem nového tisíciletí. Na základě realizované obnovy a výřadu autobusů zůstává průměrné stáří vozového parku autobusů pod hranicí devíti let, tedy v souladu
s platnou legislativou. Všechny nově dodané autobusy
jsou vybaveny motory, které splňují emisní limity stanovené normou EURO VI, což v porovnání s vyřazovanými
autobusy, které splňovaly převážně pouze emisní limity
EURO I a II, významně snižuje výši emisí, které produkují autobusy v provozu a výrazně přispívají k zlepšení
čistoty ovzduší v Praze. Autobusy se významnou měrou
podílely na zvládnutí dopravní obslužnosti při realizaci
oprav tramvajových tratí. V nejkritičtějším období bylo
do dopravní sítě vypravováno přes 1000 autobusů z toho
608 standardních a 400 kloubových.
Celkové správkové procento za rok 2016 bylo 8,57 %
a průměrné stáří provozních vozů dosáhlo 8,69 roku.
Vnitropodniková doprava
Během roku standardně zajišťovala služby osobními,
nákladními, speciálními vozidly, stavebními stroji a mechanismy.
V první polovině roku 2016 byl ukončen pronájem osobních vozidel na operativní leasing z roku 2009. Z vozidel vracených po ukončení tohoto operativního leasingu
bylo zakoupeno 5 vozidel. Dále bylo zakoupeno 20 nových osobních a dodávkových vozidel. Ve skupině speciálních vozidel došlo k zakoupení vozidla pro odsávání kalů z tramvajových tratí. Pro zajištění rekonstrukcí

a oprav tramvajových tratí byla zakoupena pojízdná dílna
s elektrocentrálou, dvoucestné nákladní vozidlo s hydraulickou rukou, dvoucestné kolové rypadlo a autojeřáb.
Pro údržbu vrchního vedení bylo zakoupeno dvoucestné vozidlo s výsuvnou plošinou. Všechna nová vozidla
splňují emisní limity EURO VI, čímž výrazně přispívají
ke zlepšení čistoty ovzduší v Praze.
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 493 km
z 15 rozvoden 110/22kV PRE do 18 elektrických stanic a distribuční kabely 22kV o celkové délce 495 km,
70 elektrických stanic, z toho 25 distribučních transformoven, 1 měnírna a 44 měníren a distribučních
transformoven, ve kterých je 342 ks transformátorů,
z toho 97 trakčních a 245 distribučních, síť trakčního
napájení s kabelovou sítí o délce 302 km, systém osvětlení představuje 42 000 kusů svítidel ve veřejných prostorech, 44 700 kusů svítidel ve služebních prostorech
a 24 300 kusů svítidel v traťových tunelech, spojkách,
větracích šachtách apod., tj. celkem cca 111 000 kusů
svítidel, řídicí systém osvětlení, 157 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 DP, přístupový systém DP, systémy elektrické požární signalizace (EPS), elektronická
zabezpečovací signalizace (EZS), systém průmyslové televize (PTv), hodinová zařízení, rozhlasová zařízení, odbavovací systém, informační systémy (AIS, VIP), techno-

logická optická síť, systémy pro navádění nevidomých,
zařízení pro radiové spojení (VKV) atd.
Stanice metra, tunely a provozně stavební objekty, což
představuje 61 stanic metra, 169 km kolejí jednokolejně
a 108 km tunelů. Z uvedené délky kolejí je 139 km
traťových (včetně spojek mezi tratěmi a spojek do dep),
5 km zkušebních tratí, 23 km kolejí v depech a cca 2 km
je dlouhá vlečka z depa Kačerov na trať ČD. Ze 108 km
tunelů je 88 jednokolejných a 20 km dvojkolejných.
Drážní vozidla nezávislé trakce pro zajištění údržby
a oprav na tratích metra: 37 hnacích vozidel, 3 speciální
hnací vozidla a 108 hnaných vozidel.
Dopravní zařízení reprezentuje celkem 267 ramen pohyblivých schodů, 154 výtahů a 5 plošin.
Strojně-technologická zařízení představuje 175 ventilátorů hlavního větrání, 1603 vzduchotechnických
zařízení (VZT), 5454 požárních klapek a požárních stěnových uzávěrů, 415 zařízení řídicího systému ASDŘ-T,
518 fekálních a nefekálních čerpacích stanic, 25 výměníkových stanic a 13 kotelen.
Zařízení ochranného systému metra zastupuje 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.
Z akcí většího rozsahu, které proběhly v roce 2016, lze
zmínit především realizaci bezbariérového přístupu
do stanic Můstek A i B. Přístup je řešen třemi výtahy
a byl uveden do provozu 1. 3. 2016. Dalším opatřením
pro zjednodušení nástupu imobilních osob na vozících
do souprav metra je zkušební instalace pryžových prvků
GapFiller na nástupišti stanice Anděl.
S využitím prodloužených víkendových výluk byla realizována kompletní sanace výhybky č. 1 ve stanici Želivské-
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ho, kompletní sanace výhybek č. 3 až 6 a dvojité kolejové
spojky ve stanici Kačerov a výměna dřevěných pražců
za betonové v 1. a 2. koleji úseku Vyšehrad – Pražského
povstání a ve 2. koleji úseku Budějovická – Pražského
povstání. Probíhala plánovaná výměna kolejnic a broušení kolejnic. Z řady stavebních oprav stojí za zmínku
zajištění a sanace průvlaků ve stanici Florenc do doby,
než bude realizována celková rekonstrukce stropní desky. Na trati B probíhá v úseku Karlovo náměstí – Smíchovské nádraží těsnění tunelového ostění.
Na celé trati B probíhá postupně montáž a oživování
nového zabezpečovacího zařízení LZA.
Proběhla výměna 8 ramen pohyblivých schodů Transporta za nové od výrobce Schindler.
Ve větracích šachtách hlavního větrání u stanic Želivského a Luka proběhla generální oprava ventilátorů a realizovaly se opravy některých vzduchotechnických zařízení
ve stanicích Hradčanská a Národní. Proběhly rekonstrukce základních a tranzitních nefekálních stanic
u stanic Hradčanská, Jiřího z Poděbrad, Náměstí Míru
a Strašnická, oprava potrubí nouzového zásobení vodou
Centrálního dispečinku, oprava rozvodů vody ve stanicích Florenc a Můstek a tunelového vodovodu v úseku
Nádraží Holešovice – Vltavská. Proběhly nutné opravy
rozvaděčů pro technologie, které byly v havarijním stavu
z důvodu umístění v agresivním prostředí. Podařilo se
dokončit opravu veřejných WC ve stanici Opatov, předání
nájemci je připraveno na začátek roku 2017.
Všechny odborné útvary jednotky Dopravní cesta Metro
se v průběhu roku podílely na různých stupních přípravy či počátcích realizace rozsáhlých investičních akcí,
jako v listopadu zahájené rekonstrukce stanice Jinonice.
Dále akcí, které budou realizovány v následujících
obdobích. Příprava dodatečné instalace pohyblivých
schodů ve stanici Nádraží Veleslavín či rekonstrukce
hydroizolace stropní desky ve stanici Florenc C.
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V průběhu roku také útvary spolupracovaly s Institutem
plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který dal podnět
k vyhodnocení a nápravě chyb ve vizuálním vzhledu
stanic metra a k zmapování potenciálu developerských
projektů v okolí stanic metra.
Tramvaje
Jednotka Dopravní cesta Tramvaje zajišťovala provoz,
údržbu a opravy technologických celků ve své správě.
V roce 2016 pokračoval proces modernizace tramvajových tratí s cílem zvýšit jízdní komfort, zkrátit jízdní
doby, prodloužit životnost užitím moderních konstrukcí
a v neposlední řadě také snížit hlučnost.
První velkou akcí, realizovanou vlastní kapacitou,
byla v roce 2016 úprava obratiště Těšnov pro možnost
vjezdu do obratiště ve směru z centra. Doplnění vjezdu
do obratiště přináší rozšířené možnosti manipulací
v případě mimořádných událostí, chystaných výluk
na Hlávkově mostě nebo v Sokolovské ulici. Byla zřízena
nová rozjezdová výměna, křížení 1x5 na hlavní trati
a nový vjezdový oblouk ve splítkovém uspořádání spolu s vjezdovým obloukem od Sokolovské ulice. V celém
obratišti došlo k nahrazení konstrukce z velkoplošných
panelů kolejnicí NT1 na dřevěných pražcích.
Stavební činnost Vrchní stavby JDCT v této oblasti
pokračovala rekonstrukcí tramvajové tratě v Sokolovské
ulici v úseku mezi ulicemi Březinova a Zenklova. V úseku
od zastávky Urxova po ulici U Rustonky je zatravněný
kolejový svršek s kolejnicí 49E1, zbytek úseku k Palmovce je zřízen jako pevná jízdní dráha (W-Tram)
s živičným krytem. Prakticky současně s rekonstrukcí
tramvajové tratě byly společností TSK zřízeny zastávkové
mysy v zastávkách Urxova a Invalidovna v obou směrech.
Rekonstrukce tramvajové tratě ve Vršovické ulici,
která byla zahájena na podzim v roce 2015 úsekem
Na Zámecké – Koh-i-noor, byla dokončena rekonstrukcí úseku mezi křižovatkami Koh-i-noor a Kubánské

náměstí. Kromě prostoru přejezdů a zastávek je trať
zatravněna. Rovněž došlo k zatravnění většiny úseku
1. etapy z roku 2015. Přejezd ulice Bělocerkevská byl
zhotoven z prefabrikovaných betonových panelů.
Rozsahem největší rekonstrukcí roku 2016 byla první,
avšak rozhodující, etapa rekonstrukce tramvajové
tratě v ulicích Nuselská a U Plynárny v úseku mezi
Vladimírovou a Chodovskou ulicí. V roce 2016 byl
rekonstruován úsek od křižovatky s Vladimírovou ulicí
téměř po zastávku Chodovská.
Současně byla provedena v rámci této akce repanelizace
celého úseku před obratištěm Spořilov, včetně redukce
kolejí v uvedeném obratišti. V roce 2017 bude rekonstruován zbývající úsek k oblouku U Plynárny – Chodovská.
Trať je vedena uprostřed komunikace v úrovni vozovky
a je pojížděna automobilovou dopravou, z tohoto důvodu je použita kolejnice NT1 na betonové desce (systému W-Tram) s povrchem z litého asfaltu. Pro zajištění
plynulého průjezdu tramvají byly ve vybraných úsecích
osazeny preferenční betonové tvarovky, oddělující kolej
od jízdního pruhu. Finální podoba dosud bezbariérově
nepřístupných tramvajových zastávek v rekonstruovaném úseku bude řešena převážně jako návazná akce
v režii TSK, v případě zastávky Pod Jezerkou do centra
zajistí finální řešení provozovna Vrchní stavba v koordinaci s rekonstrukcí vozovek.
V zájmu zrychlení tramvajové dopravy byla v křižovatce
u Letenského tunelu ve směru od Strossmayerova náměstí instalována rychlostní výhybka. Ta umožňuje
zvýšení maximální povolené rychlosti v přímém směru
na 50 km/h (směr Štefánikův most) a na 30 km/h
do odbočky (dále po nábřeží ve směru Čechův most).
Počínaje březnem 2016 byla zahájena, po jednotlivých
lodích, rekonstrukce podpěr kolejí ve Vozovně Kobylisy.
V roce 2017 bude dokončena poslední loď. Nezávisle
na rekonstrukci podpěr kolejí byla ve Vozovně Kobylisy
vybudována protihluková zeď na objízdné koleji.

V dubnu 2016 byla dokončena rekonstrukce mostu
se zastávkou Nebozízek na lanové dráze na Petřín.
Původní konstrukce mostu byla snesena a nahrazena
zcela novou konstrukcí, složenou z prefabrikovaných
železobetonových dílů. Původní kolejnice byly k nosné
konstrukci mostu upevněny nepřímým upevněním
na plastbetonových polštářích, typ Metro.
Během roku 2016 proběhla řada drobných oprav či
výměn kolejnic a kolejových konstrukcí, které byly
zaměřeny primárně na odstraňování úseků s omezením
rychlosti jízdy tramvají.
Omezení rychlosti v kontraoblouku na Náměstí Jana
Palacha bylo odstraněno repanelizací tramvajové
tratě v úseku mezi křižovatkou na náměstí Jana
Palacha a Mánesovým mostem. Během výluky mezi
Klárovem a Staroměstskou proběhla též lokální výměna
velkoplošných panelů na Mánesově mostě a výměna
přilehlých kolejových konstrukcí v křižovatkách náměstí
Jana Palacha a Klárov x Letenská, včetně spojovacích
oblouků. V červenci byly provedeny rozsáhlé údržbové
práce mezi křižovatkami Karlovo náměstí a Francouzská
x Blanická. Údržbové práce zahrnovaly repanelizaci
cca 100m tramvajové tratě na Karlově náměstí (od Ječné),
čímž došlo k vyřešení problému s častými závadami
v horkých letních dnech. Dále byla provedena výměna
kolejové konstrukce 1x16 uprostřed křižovatky na Tylově
náměstí a výměna kolejnic v zastávce I. P. Pavlova, dále
v celé délce Jugoslávské ulice a v oblouku Francouzská –
Náměstí Míru. Na přelomu července a srpna došlo
k výměně tří párů dilatací na Čechově mostě, výměně
kolejnic v oblouku na Náměstí Curieových a v ulici
17. listopadu k repanelizaci oblouku u Břehové ulice.
Na křižovatce Lazarská x Spálená byla provedena oprava
upevnění kolejnic v kolejové konstrukci pomocí navrtání
a chemických kotev do původních drážkových pražců.
Mimo uvedené akce probíhalo během roku několik
dalších drobných akcí v podobě výměn výhybkových
oblouků, navařování oblouků a broušení vlnkovitosti či
převalků.
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Modernizaci kolejiště provázela v řadě případů i modernizace trolejového vedení. Nejrozsáhlejší byla
rekonstrukce ulic Nuselské a U Plynárny, která
pokračuje i v roce 2017. Její nejvýraznější částí
je rekonstrukce nosné konstrukce troleje v ulici
U Plynárny, spojená s omezením počtu stožárů v jižním
chodníku a s přesunem veřejného osvětlení na upravené
trolejové stožáry na severní straně ulice, nově osazené
výložníky. Další akcí velkého rozsahu bylo dokončení
rekonstrukce troleje v ulici Vršovická. Byla provedena
řada drobnějších úprav trolejového vedení, například
v obratišti Těšnov a v Ječné ulici. V neposlední řadě
byly provedeny havarijní výměny jednotlivých trolejových
stožárů.
V rámci modernizace kabelové sítě byly v roce 2016
prováděny zejména výměny dělicích skříní za plastové,
obnovení odsávacích kabelů ke kolejím a rekonstrukce
kabelových vedení tramvajových zastávek. V rámci programu snižování spotřeby elektrické energie byly do dalších označníků tramvajových zastávek instalovány LED
žárovky. V rámci dokončení RTT Vršovická byla provedena výměna kabelové trasy v délce cca 240 m. Průběžně
jsou opravovány napájecí dělicí skříně formou výměny
šroubovaných lašen za odpojovače, které umožňují operativnější a bezpečnější manipulaci v energetické síti.
Pro omezení šíření bludných proudů a jejich účinků,
zejména na starší kovová plynová potrubí, byly vybudovány v rámci projektů RTT Sokolovská a RTT Nuselská –
U Plynárny dvě nové elektrické polarizované drenáže.
Při rekonstrukcích tramvajových tratí v roce 2016
docházelo k rekonstrukcím nebo k vybudování nových
elektricky ovládaných výhybek (EOV). Celkem bylo
realizováno 11 EOV. Při rekonstrukcích byl instalován
1 ks samostatně vyhřívané výměny. Světelná signalizační
zařízení na křižovatkách byla doplňována o tramvajovou
detekci pomocí preferenčních vstupů, kterých byly
instalovány 3 ks.
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Největší akcí, která zasáhla měnírny, byla rekonstrukce
měnírny Bělehradská. Byla provedena výměna silně poruchové stejnosměrné části technologie. Rekonstrukce probíhala za provozu a oproti plánovaným stavebním pracím musela být provedena i oprava a vyztužení
nosného pilíře objektu v prostoru podzemního podlaží
měnírny. Dále v rámci měníren byla provedena výměna dvou trakčních transformátorů v měnírně Strašnice
a nahrazen rozvaděč vlastní spotřeby měnírny Košíře.
I v roce 2016 došlo k navýšení počtu bezbariérově přístupných zastávek na aktuálních 75 % z celkového počtu. V rámci již dokončených akcí se jednalo o sedm
zastávek. Ke zvýšení počtu bezbariérově přístupných zastávek přispěla i instalace zkušebního úseku s protihlukovými panely ve spolupráci s ŽPSV, spojená s vybudováním nového bezbariérového přechodu k nástupištím
zastávky Hloubětín.
REVIZE
Hlavní činností je garance pro celou společnost legislativně správné provozování zařízení a technický dozor nad
správným provozováním určených technických zařízení
(dále UTZ) dle zákona 266/1994 Sb. a vyhrazených technických zařízení (dále VTZ) dle zákona 174/1968 Sb. spadající do působnosti Drážního úřadu a TIČR. Tato činnost
se v roce 2016 týkala provádění revizí UTZ a VTZ (plynových, tlakových, elektrických, zdvihacích a dopravních)
ve stanovených a mimořádných termínech. Oddělení
Revize je držitelem dvou pověření k provádění technických prohlídek a zkoušek vydané ministerstvem dopravy
stanovených zákonem č. 266/1994 Sb.
Celkem bylo provedeno 3581 revizí, provozních revizí,
prohlídek a zkoušek a technických prohlídek a zkoušek.
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 2016 bylo vyřešeno prostřednictvím aplikace HelpDesk cca 4550 případů v rámci provozní a technické údržby svěřeného
nemovitého majetku. V oblasti životního prostředí oddělení ŽP aktualizovalo dalších 7 plánů opatření pro případ
havárie podle vodního zákona (254/2001 Sb.). V souvislosti s povinností dle zákona o prevenci závažných havárií (224/2015 Sb.) oddělení ŽP vypracovalo pro všechny
areály a samostatné objekty seznam nebezpečných látek a na jeho základě byly zpracovány „protokoly o nezařazení“ objektu do skupiny A nebo B. Podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách poškozujících ozonovou vrstvu byl vypracován přehled zařízení obsahující regulované látky a látky s vlivem
na globální oteplování. V rámci prevence oddělení ŽP pokračovalo v monitoringu rozvodů teplé vody zaměřeném
především na sledování patogenní bakterie legionella.
ENERGETIKA
V roce 2016 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.

(1. etapa), depo Zličín, vozovna Motol, garáž Řepy, garáž Klíčov a garáž Vršovice (2. etapa). V roce 2016 jsme
od tohoto dodavatele nakoupili 216 tis. GJ tepla, za které
jsme zaplatili 127 mil. Kč. Dodávky tepla od ostatních
dodavatelů byly ve výši 49 tis. GJ, za které jsme zaplatili
23 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 Radlice a pro Centrální dispečink. Spotřeba plynu
v roce 2016 byla 1613 tis. m3 za cenu 16 mil. Kč.
Vodné a stočné
Dodavatelem vody pro DPP jsou Pražské vodovody
a kanalizace, a.s. V roce 2016 jsme odebrali 578 tis. m3
za cenu 21 mil. Kč. Stočné v sobě zahrnuje nejen dodávky vody, ale také průsaky vody v metru a srážkovou
vodu. Za rok 2016 jsme zaplatili stočné za 2152 tis. m3
ve výši 70 mil. Kč.
Celkové náklady na všechny druhy energií (elektrická
energie, teplo, plyn, vodné, stočné) v roce 2016 činily
1025 mil. Kč.

Elektrická energie
Dopravní podnik je i v současné době největším městským odběratelem elektrické energie. V roce 2016
byla celková spotřeba elektrické energie 369 mil. kWh.
Finanční náklady za elektrickou energii v roce 2016 činily 768 mil. Kč. Pro trakční provoz metra a tramvají bylo
spotřebováno 238 mil. kWh. Náklady na tuto energii byly
ve výši 488 mil. Kč.
Teplo
Hlavním a největším dodavatelem tepla pro DPP zůstala
i pro rok 2016 firma České teplo s.r.o., která zajišťuje
vytápění a údržbu areálových tepelných sítí a rozvodů
vody v areálech Hostivař, Kačerov a vozovna Pankrác
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EKONOMIKA

ÚVOD
DPP zajišťuje dopravní obslužnost hl. m. Prahy a příměstských oblastí v systému Pražské integrované
dopravy (PID).

kompenzace ve výši 11 816 411 tis. Kč při objednávce
dopravních výkonů 173 223 tis. vozových kilometrů. Výše
přiměřeného zisku na rok 2016 byla přiznána ve výši
991 000 tis. Kč.

Na zajištění dopravní obslužnosti na území hl. m. Prahy
je uzavřena dlouhodobá Smlouva o veřejných službách
s HMP zastoupeném organizací ROPID (dále jen Smlouva HMP).

Dodatky č. 19, 20, 21, 22, 23 a 24 byla provozní část kompenzace pro rok 2016 navýšena o částku 90 090 tis. Kč.
Předmětem jednotlivých dodatků bylo dofinancování průběžné bilance plnění závazků veřejné služby
za 1. pololetí 2016, navýšení objednávky dopravních výkonů zejména v souvislosti se změnou linkového vedení tramvajového provozu a dofinancování autobusových
linek 123, 128, 174, 180 a 191.

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 zastoupeném organizací ROPID,
• základní dopravní obslužnost po území
Středočeského kraje – smlouva se Středočeským
krajem,
• ostatní dopravní obslužnost – smlouvy s jednotlivými
obcemi Středočeského kraje.
DPP plně respektuje požadavky zákona č. 319/2006 Sb.
vést oddělené účetnictví k jednotlivým závazkům veřejných služeb a ostatních činností.
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Dodatek č. 18 Smlouvy HMP, jehož předmětem bylo
určení předběžného odhadu kompenzace pro kalendářní
rok 2016, stanovil předběžný odhad provozní části
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Ve skutečných nákladech a výnosech vykázal DPP úsporu
za nižší plnění dopravních výkonů ve výši 108 499 tis. Kč,
náklady za spotřebu nafty a odpisy vozů a dopravních
cest byly nižší o 130 785 tis. Kč, neuhrazené náklady
za nižší tržby z jízdného a vyšší náklady na energii
činily 47 402 tis. Kč. Na základě vyhodnocení smluvních
rizik bylo vykázáno saldo 191 882 tis. Kč. Tato částka
byla dále korigována o již realizované dofinancování
1. pololetí roku 2016 o 39 491 tis. Kč a částka k vrácení
činí v celkové výši 231 373 tis. Kč.
Vyplacená kompenzace, včetně přiměřeného zisku
za rok 2016, byla 12 666 128 tis. Kč, při objednávce
dopravních výkonů 172 434 tis. vozkm.
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PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA
Dále je pro autobusovou dopravu poskytnuta dotace
v celoroční výši 59 317 tis. Kč na příměstské linky:
• pro linky vedené na území hl. m. Prahy v pásmu 0
(40 332 tis. Kč)
• pro linky vedené ve vnějších pásmech 1, 2
(12 671 tis. Kč od obcí a 6314 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 či odložená
daň.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Bilance závazku veřejné služby pro HMP, tedy hlavní
činnosti DPP, za rok 2016 činí -231 373 tis. Kč. V celkovém výsledku hospodaření DPP dosáhl, především díky
účetním nefinančním položkám, zisku 1 835 451 tis. Kč.
Součástí celkového výsledku hospodaření jsou:
• Finanční výsledek hospodaření byl ve skutečnosti
-293 400 tis. Kč a byl ovlivněn vyšším ziskem
o 23 742 tis. Kč oproti plánu.
• Provozní výsledek hospodaření byl ovlivněn ve skutečnosti oproti plánované hodnotě 1 308 142 tis. Kč
vyšším ziskem o 260 920 tis. Kč, kdy provozní náklady
jsou vyšší o 75 136 tis. Kč a provozní výnosy jsou vyšší
o 336 056 tis. Kč.
TRŽBY Z JÍZDNÉHO
Tržby v rámci celého systému PID za rok 2016 (bez přirážek k jízdnému) poklesly v porovnání s rokem 2015
o 2,96 %, což představuje částku nižší o 130,09 mil. Kč.
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Tržby z prodeje zvýhodněných časových jízdenek (bez
přenosných a zaměstnaneckých) jsou ve srovnání
s rokem 2015 nižší o 6,20 % (-150,57 mil. Kč). Zlevnění 365denní občanské jízdenky (od 1. 7. 2015) přineslo
proti porovnávanému roku 2015 nárůst tržeb z jejich
prodeje o 22,71 % (+164,64 mil. Kč). Zároveň výrazně poklesl prodej občanských kuponů s kratší dobou
platnosti. Tržby za 30denní kupony klesly o 15,40 %
(-123,71 mil. Kč), za 90denní kupony jsou tržby nižší
o 37,15 % (-149,01 mil. Kč) a o 71,09 % (- 34,10 mil. Kč)
poklesly tržby z prodeje 5měsíčních kuponů. Celkové
tržby z prodeje časových jízdenek (včetně zaměstnaneckých a přenosných) jsou v porovnání s rokem 2015 nižší
o 5,20 % (-133,88 mil. Kč).
Celkové tržby z prodeje jízdenek pro jednotlivou jízdu
(bez krátkodobých časových jízdenek) za rok 2016 jsou
v porovnání s rokem 2015 nižší o 1,98 % (-28,97 mil. Kč),
naopak tržby z prodeje krátkodobých jízdenek
meziročně vzrostly o 9,59 % (+33,14 mil. Kč). Celkově
tržby z prodeje jednotlivého i krátkodobého jízdného
v porovnání s rokem 2015 mírně vzrostly, a to o 0,23 %
(+4,16 mil. Kč).
Stanovený plán tržeb PID byl v roce 2016 splněn
na 103,90 %.
Tržby DP, v souvislosti s dlouhodobou Smlouvou o ZVS,
činí 3 612 022 tis. Kč, což představuje podíl 84,80 %
z celkových tržeb z jízdného v rámci celého systému PID.
JIT + SPISOVÁ SLUŽBA
Dostupný, dynamický a spolehlivý poskytovatel
ICT služeb v rámci DPP
V průběhu roku 2016 proběhlo zhodnocení strategické
koncepce JIT 2012–2015 s pozitivním dopadem na hospodaření jednotky IT. Následně byla vedení společnosti
předložena nová strategická koncepce rozvoje IT pro
roky 2016–2020. Základními pilíři této koncepce jsou
zavedení systémové a technologické integrace, centralizace a standardizace používaných ICT technologií,

automatizace podnikových procesů a služeb, rozvoj ICT,
služeb a zaměstnanců. Dále zavádění ICT inovací a Centralizované řízení informační bezpečnosti.
V oblasti Aplikací byl v roce 2016 úspěšně ukončen projekt „Zavedení čárových kódů“ v rámci skladového hospodářství. Byla dokončena migrace MS SharePoint 2007
na MS SharePoint 2013.
V souladu se strategickým plánem rozvoje byl proveden
upgrade systémů SAP. Realizací tohoto upgradu JIT
zajistilo, že bude následně možné použít databázi
SAP HANA pro produkty SAP i jako vývojové prostředí
pro konsolidaci dat a vývoj vlastních aplikací. Nové
legislativní požadavky dle zákona o elektronické
evidenci tržeb si vyžádaly zahájení projektu Centrálního
pokladního systému (CPS), včetně reimplementace
systému pro prodej Jízdních dokladů (JD), dále
implementaci systému Sysel (zákon o registru smluv),
úpravy systému SAP v důsledku zavedení kontrolního
hlášení DPH a zahájení úprav systému SAP za účelem
splnění požadavků pro účetní konsolidaci státu.
V průběhu roku 2016 byl vybrán vítěz veřejné zakázky
na dodávku a implementaci personálně mzdového
systému. V oblasti dopravního informačního systému
pokračovaly činnosti dle harmonogramů na modernizaci
modulů (např. systém Magis, Denní přehled provozu,
Služby přepravní kontroly). Úspěšně byl dokončen vývoj
modulů (např. Manuální pracoviště, Služby dispečerůautobusy). Byla zahájena analýza pro převod některých
modulů na nové technologie dle aktuálních trendů v ICT.
V oddělení správy serverů se již začátkem roku podařilo,
ve spolupráci se službou OSM, zajistit záložní napájení
dieselagregátem pro datové centrum Depo Kačerov. Tím
došlo k výraznému zvýšení dostupnosti tohoto datového
centra. Postupně dochází k vyššímu využití virtualizace
na úkor fyzických serverů, a tím i k lepším možnostem
přidělování výpočetních prostředků jednotlivým aplikacím. Oddělení správy serverů nyní provozuje šest virtualizačních systémů ESXi, centrálně řízených aplika-
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cí vCenter. Dále také probíhala v tomto roce konsolidace
diskových kapacit.
V oblasti datových sítí došlo ke každoroční obměně
aktivních prvků u typů, kterým byla ukončena podpora
výrobce. Byla připravena veřejná zakázka na dodání
nových prvků pro další rok. Také pokračuje příprava
kabeláže pro nové jízdenkové automaty s platbou
bankovní kartou a stěhování datových rozvaděčů
z kanceláří do vyhrazených prostor, které zvýší fyzickou
bezpečnost a umožní kontrolu přístupu k prvkům datové
sítě. Dokončeno bylo Wi-Fi pokrytí odstavných ploch
na vozovně Strašnice a garáži Vršovice, včetně datové
kabeláže pro nové bezpečnostní kamerové systémy.
Byla vybudována kabeláž pro počítání cestujících
ve vybraných stanicích metra a připojení jízdenkový
automatů pomocí VPN GSM.
V roce 2016 došlo k převzetí centrálních tiskových
služeb jednotkou IT od externího dodavatele. Technická
podpora multifunkčních tiskových služeb je nyní plně
zajištěna v rámci poskytování standardní uživatelské
podpory interními kapacitami jednotky IT.
V rámci migrace na operační systém Windows 7 bylo
reinstalováno zhruba 700 uživatelských stanic, výrazná
část byla řešena výměnou za novou výpočetní techniku.
Úspěšně se podařilo dokončit obměnu informačních kiosků pro zaměstnance za novější model „EAGLE Standard“, a to výměnou posledních 7 kusů z celkových 19.
Došlo k rozšíření 17 kusů „Zobrazovacích panelů“ s aplikací „IČV Vlaky“ v místnostech vlakových čet v Metru.
Dále došlo k rozšíření „Manipulačních pracovišť“
pro „provoz Tramvaje“ ve Vozovnách a Střídacích bodech
o 11 kusů a pro „Přepravní kontrolu“ v počtu 6 kusů.
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ARCHIV
Na základě zákona o archivnictví a spisové službě
zajišťovalo v roce 2016 oddělení Archiv odbornou správu
dokumentů vzniklých z činnosti Dopravního podniku
hl. m. Prahy, akciové společnosti.
Po dokončení zařizování prostor tzv. Nové spisovny v letech 2014–2015 se v roce 2016 zaměřila pozornost na
modernizaci původních prostor archivu, sloužících nepřetržitě od roku 1997. Byly připraveny návrhy na modernizaci depozitáře pro uložení fotografického materiálu, nový klimatizovaný depozitář pro velkoformátové
archiválie do formátu A0 a dále reorganizace hlavního
klimatizovaného depozitáře pro historické archiválie.
Cílem těchto záměrů je maximalizace využití prostor
s kontrolovanými podmínkami uložení (teplota, vlhkost
vzduchu) a zajištění optimální péče o historicky cenné
nebo často žádané fondy. S realizací těchto záměrů se
započalo na podzim 2016. Od 1. 11. rovněž zahájilo provoz již dříve vybavené a uspořádané digitalizační pracoviště.
Do spisovny DPP bylo v roce 2016 přijato 428,8 běžných
metrů (bm) dokumentů, určených k dočasnému uložení, zpravidla na dobu 1 až 10 let. V rámci skartačního
řízení bylo se souhlasem Archivu hl. m. Prahy vyřazeno
k likvidaci 383 bm dokumentů (1497 balíků, 903 šanonů,
510 krabic). K trvalému uložení do depozitáře Archivu
DPP bylo převzato 36,8 bm dokumentů 891 ks osobních
karet, 121 ks mzdových listů a další dokumenty.
Ve spolupráci s Muzeem městské hromadné dopravy
v Praze připravil Archiv DPP v srpnu 2016 úvodní studii
dalšího využití areálu bývalé vinohradské vozovny
(tzv. areál Orionka) ke kulturně výchovným a muzejním
účelům. Na tuto studii v prosinci 2016 navázaly
podklady pro zadání Investiční studie realizace rozšíření
Muzea MHD do tohoto areálu.

V rámci odborných aktivit Archiv DPP spolupracoval
s odborem Marketing a komunikace a s jednotkou
Historická vozidla. Mezi významné akce patřilo
například 50 let garáže Kačerov, 120. výročí Elektrické
dráhy Praha – Libeň – Vysočany, 125. výročí pražských
elektrických drah, 80. výročí trolejbusové dopravy
v Praze, 40 let tyristorových tramvají a také akce nazvaná
Fenomén Křižík, uskutečněná ve spolupráci s Národním
technickým muzeem. Ke třem akcím Archiv DPP autorsky
připravil tiskoviny, výstavy. V oblasti publikační činnosti
pokračovaly práce na komplexním cyklu Encyklopedie
pražské MHD, kde vydání svazku věnovaného vozovému
parku tramvají sklouzlo do roku 2017. V průběhu
roku byly zahájeny přípravy na zřízení naučné stezky
Po stopách první pražské lanovky a české elektrické
dráhy. Dále se Archiv DPP významně podílel na vzniku
filmových materiálů k ukončení pravidelného provozu
tramvají T3 v původním konstrukčním uspořádání.
Pro různé zájemce z řad vzdělávacích institucí
a občanských sdružení připravil Archiv DPP šest
přednášek o historii pražské MHD, z nichž dvě byly
předneseny v rámci Univerzity třetího věku pořádané
dopravní fakultou ČVUT, tři se uskutečnily v rámci
komentovaných procházek po první pražské trolejbusové
trati a jedna pro Klub přátel Žižkova.
V rámci odborné činnosti Archiv DPP poskytoval
i v roce 2016 četné informace, odborné konzultace, případně publicistická vystoupení pro sdělovací prostředky, dopravní podniky, muzea i další odborné instituce.
Důležitou roli hrála badatelna Archivu DPP, kterou využívají především badatelé z řad projektantů, správců
objektů, profesionálních historiků, publicistů, soukromých zájemců a v neposlední řadě studentů středních
a vysokých škol zpracovávajících své kvalifikační práce
na témata související s pražskou městskou hromadnou
dopravou. V roce 2016 bylo v badatelně ke studiu zaevi-

dováno 11 externích badatelů, kteří uskutečnili celkem
23 návštěv. Další desítky návštěvníků byly z řad pracovníků Dopravního podniku a projekčních kanceláří. Četné
dotazy na historická témata byly operativně vyřizovány
korespondenčně, případně telefonicky.
V roce 2016 pořizoval Archiv DPP pro archivní potřeby
průběžnou fotografickou dokumentaci. Celkem bylo
po vytřídění archivováno 10 138 digitálních fotografií
z 38 tematických reportáží. Z toho byly 2 komplexní fotodokumentace historických stavebních areálů (Orionka,
Švábky), vyklizených pro další využití.
ODBOR ZÁSOBOVÁNÍ
Odbor Zásobování se aktivně podílel na přípravě
zadávacích podmínek pro vyhlášení poptávkových
řízení a veřejných zakázek v součinnosti s interním
zákazníkem, zadával podněty pro revize starých smluv,
využívaných v rámci DP.
Přetrvávajícím úkolem v oblasti nákupu materiálu
a služeb bylo snižování provozních nákladů všech
útvarů DP vyhledáváním ekonomicky nejvýhodnějších
dodavatelů.
Odbor Zásobování se v roce 2016 podílel na přípravě
a realizaci procesu uveřejňování smluv a objednávek
v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb. o registru
smluv.
Za rok 2016 bylo v odboru Zásobování vystaveno
celkem 33 450 objednávek.
ODBOR NEMOVITÝ MAJETEK
Stěžejní náplní odboru Nemovitý majetek na půdě DPP
je zabezpečování evidence nemovitých věcí DPP zapsaných ve veřejném seznamu, tak i těch, které zápisu nepodléhají, a následně jejich případná smluvní ochrana.

37

Na základě listinných podkladů předaných z ostatních
odborných úseků DPP zajišťuje odbor Nemovitý majetek
soulad evidence nemovitých věcí ve veřejném seznamu
a faktickým stavem v terénu a stejně tak zajišťuje
soulad mezi účetní evidencí DPP a evidencí ve veřejném
seznamu. Tato činnost je prováděna ve 112 katastrálních
územích po celé České republice. Velkou měrou se
podílí na přípravě investičních akcí formou připomínek
při přípravě projektové dokumentace a následně při
zajištění majetkoprávního vypořádání. Podpora při
investičních akcích je základem pro následnou evidenci
ve veřejném seznamu a v souladu s budoucím faktickým
stavem v terénu.
Další činností je zabezpečení veškerých smluvních
vztahů ve vztahu k nakládání s nemovitými věcmi
a současně i smluvní ochrana zájmů DPP pro případ,
že zájmy DPP jsou dotčeny nemovité věci jiného
subjektu. V roce 2016 uzavřel odbor Nemovitý majetek
279 nových smluv vztahujících se k nemovitému majetku
a 26 dodatků ke smlouvám dříve uzavřeným. V rámci
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uzavřených nájemních smluv DPP vyfakturoval nájemné
v celkové výši 188 054 941 Kč a částku 5 940 396 Kč
za úhrady spojené se zřízením služebností. Na základě
kupních smluv byla DPP uhrazena částka v souhrnné
výši 5 136 654 Kč. Součástí agendy odboru Nemovitý
majetek je i řešení soudních sporů vztahujících se
k nemovitým věcem.

V rámci oddělení poptávkových řízení tak oproti minulému roku došlo k výraznému nárůstu zpracovávaných
poptávkových řízení, a to o 81 % oproti roku minulému.

ODBOR VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ
Odbor Veřejné zakázky, poptávková řízení v roce 2016 se
dlouhodobě zaměřil v rámci své působnosti na kontrolu
současných podmínek jednotlivých smluvních vztahů
s dodavateli na nákup služeb, dodávek a stavebních
prací.

V průběhu roku 2016 metodicky řídil a komplexně koordinoval systém řízení kvality, který klade důraz na potřeby a očekávání interních zákazníků, implementovaný
v útvarech logistiky zahrnujících odbory Veřejné zakázky, poptávková řízení, Zásobování a Skladové hospodářství. V rámci systému řízení kvality se v průběhu roku
zavedené procesy monitorovaly, analyzovaly a následně
po vyhodnocení byla přijímána opatření k neustálému
zvyšování úrovně plnění požadavků interních zákazníků.

Cílem bylo a bude zajistit pro DPP výhodnější smluvní
podmínky v rámci standardizovaných legislativních
úkonů, včetně ekonomicky zajímavějších a výhodnějších
podmínek pro efektivní zajištění nákupních procesů
uplatňovaných v budoucím období.

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Odbor Skladové hospodářství je organizačně začleněn
v ekonomickém úseku.

V roce 2016 byl v rámci stanoveného certifikačního
cyklu externí nadnárodní certifikační autoritou proveden
dozorový audit zaměřený na plnění požadavků kriteriální

normy, skladování a nakupování jako hlavní procesy
předmětu certifikace a jejich související podpůrné
procesy. Auditoři certifikační organizace nezjistili žádné
závažné nedostatky, zhodnotili silné stránky a potvrdili
oprávněnost prokazovat účinnost svého systému řízení
vydaným certifikátem do dalšího recertifikačního auditu.
Tyto skutečnosti pozitivně ovlivnily veškeré činnosti,
kterými je odbor Skladové hospodářství pověřen ze své
podstaty.
Dále v průběhu roku 2016 došlo k začlenění veškerých činností týkajících se problematiky PNEU hospodářství do působnosti odboru Skladové hospodářství.
K 1. 12. 2016 došlo k zásadní změně v účtování a skladové evidenci nakupovaných produktů za účelem zjednodušení a zpřehlednění účetní evidence. Také projekt
„Čárové kódy“, započatý v roce 2015, přešel v průběhu
roku 2016 do realizační fáze a v závěru roku byla nová
funkcionalita implementována do produktivního prostředí a došlo k zahájení pilotního provozu v prostředí
Skladového hospodářství.
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PERSONALISTIKA

PERSONÁLNÍ STRATEGIE A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
V roce 2016 nedošlo ke změně makrostruktury DPP.
V průběhu roku proběhly systémové změny mikrostruktury, které byly směrovány do oblasti zásobování, kde
byla vytvořena oddělení 400 430 Zásobování – materiál
a 400 440 Zásobování – služby. DPP reagoval na potřebu
zvýšení bezpečnosti vytvořením oddělení 600 150 Dohledové centrum-DPPC a 600 330 Centrum informační
bezpečnosti.
PERSONÁLNÍ VÝVOJ
K 31. prosinci 2016 bylo v evidenčním stavu 10 936 zaměstnanců, z toho 9366 mužů a 1570 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 (32,9 %) a následují TH zaměstnanci (28,3 %).
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MZDOVÁ POLITIKA
Mzdová politika společnosti byla realizována ve smyslu
jednotné KS, včetně společných pravidel pro odměňování všech zaměstnanců společnosti.
Průměrná měsíční mzda zaměstnanců za rok 2016 činila 35 237 Kč, mzdové náklady byly čerpány v celkové výši
4 748 538 tis. Kč. Výše mzdových nákladů byla ovlivněna výplatou odstupného z organizačních a zdravotních
důvodů.
V čerpání přesčasové práce došlo v roce 2016 k nárůstu
proti roku 2015 o 73 911 hodin.
Podíl přesčasové práce k odpracovaným hodinám činil
v roce 2016 5,30 %.

Vzdělanostní a věková struktura zaměstnanců společnosti se za rok 2016 významně nezměnila. Stále výrazně převažují zaměstnanci střední generace se středním
vzděláním ukončeným maturitou a středním vzděláním
bez maturity.

SOCIÁLNÍ POLITIKA
Výhody a benefity pro zaměstnance, kterými se společnost snaží zvyšovat jejich motivaci a spokojenost, byly
nastaveny dle kolektivní smlouvy na období 2016–2017,
včetně dodatku. Platnost této KS byla prodloužena až do
roku 2020. Zaměstnavatel s prodloužením KS zároveň
zajistil navyšování některých níže uvedených benefitů.

Struktura vzdělání odpovídá skladbě profesí v dopravně
-technickém oboru.

Zaměstnancům poskytl DPP například příspěvek
na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplň-
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kové penzijní spoření, 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.
DPP dále poskytl možnost pro všechny zaměstnance
čerpat na požádání jeden den neplaceného volna v měsíci a v případě náhlého onemocnění, další tři pracovní
dny v roce bez náhrady mzdy.
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY
Jedním z nástrojů posilování konkurenceschopnosti
DPP je péče o vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců.
Systémový přístup ke vzdělávání klade důraz na získávání a průběžné doplňování kvalifikace zaměstnanců pro
sjednaný druh práce, na osobnostní rozvoj a na podporu
jejich motivace.
V roce 2016 byla zajišťována periodická školení
a přezkušování, odborná školení a semináře pořádané
vzdělávacími agenturami. V nabídce nechyběly ani kursy
z oblasti IT, které absolvovalo 113 zaměstnanců. V rámci
Programu rozvoje odborné způsobilosti, po kterém je
stále velká poptávka, byly realizovány odborné semináře
reagující na změny v legislativě a nové technologie
využitelné v DPP. Na přípravě těchto seminářů se stále
více podílí vedoucí útvarů, čímž je také garantována
požadovaná obsahová náplň. V tomto roce semináře
absolvovalo 979 zaměstnanců.
Ve spolupráci se SPŠD proběhl 13. ročník kursu Management, který úspěšně absolvovalo 24 zaměstnanců.
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Akreditovaný kurs SPŠD k získání profesní kvalifikace
Lektor dalšího vzdělávání dále absolvovalo 9 mistrů
odborného vzdělávání.

jehož cílem je podporovat interní mobilitu zaměstnanců
se SŠ vzděláním a přispívat k uchovávání znalostí v DPP
vyplývajících ze zkušeností odcházejících zaměstnanců.

Pro 1663 řidičů tramvají bylo realizováno školení
zaměřené na zvládání konfliktních situací při setkání
s cestujícími. Pro liniový management jednotky
Správa vozidel a Autobusů byl připraven rozvojový
program zaměřený na komunikační a manažerské
dovednosti, který absolvovalo 24 zaměstnanců. Na tento
program navázaly pro vybrané zaměstnance 2 exkurse
a celorepublikové Setkání mistrů ve Škoda Auto
Mladá Boleslav.

Strategicky důležitou oblastí rozvoje zaměstnanců, podpory zvyšování pracovního výkonu a prostředkem vzájemné komunikace mezi manažery a zaměstnanci bylo
rozšíření stávajícího systému hodnocení o pravidelné
hodnocení kompetencí všech TH zaměstnanců. Hodnocené kompetence mají návaznost na rozvoj zaměstnance, vývoj pracovní kariéry a Systém personálních rezerv.
V souvislosti s rozšířením hodnocení na všechny TH zaměstnance bylo pro více než 350 hodnotitelů realizováno
školení na téma Hodnocení zaměstnanců DPP.

V rámci standardizovaného adaptačního procesu absolvovalo povinné Vstupní školení úseku personálního,
jehož nedílnou součástí se stalo i proškolování v Programu Předcházení trestné činnosti, 714 nových zaměstnanců.
Využíván a rozvíjen byl Absolventský a motivační program pro absolventy SPŠD, SŠ a VŠ, jehož hlavním cílem je generační obměna. Do Absolventského programu
bylo v roce 2016 přijato celkem 13 absolventů. Pro 10 vybraných absolventů s VOŠ a VŠ vzděláním byl zajištěn
vzdělávací program, zaměřený na komunikaci, týmovou
spolupráci a prezentační dovednosti.
Mezi významné rozvojové aktivity patří zavedení jednotné koncepce jazykového vzdělávání. Jazykové kursy jsou
určené pro zaměstnance v pracovním poměru, kteří
prokazatelným způsobem používají světový jazyk k výkonu sjednaného druhu práce. Do 1. ročníku bylo zařazeno
79 zaměstnanců, u nichž prohlubování znalostí anglického nebo německého jazyka probíhá dle stanovených
výukových plánů.

Systém personálních rezerv byl nadále realizován
s cílem zajištění následnictví na klíčové pozice a vytvoření
personální základny interních zaměstnanců s vysokým
pracovním výkonem a potenciálem pro vertikální i horizontální rozvoj pracovní kariéry. K 31. 12. 2016 bylo
v tomto systému zařazeno 174 zaměstnanců, pro které
byly zajištěny rozvojové aktivity vyplývající z předem
sestavených Plánů osobního rozvoje.
Zaměstnanci také využívají možnost zvýšit si kvalifikaci
studiem na SŠ, VOŠ nebo VŠ, v souladu s potřebou společnosti. V roce 2016 studovalo při zaměstnání s uzavřenou kvalifikační dohodou celkem 27 zaměstnanců,
z toho 5 zaměstnanců na SŠ a 22 zaměstnanců na VŠ.

V návaznosti na rozvojový program Kariérové poradenství pro VŠ byl ke konci roku 2016 zaveden další program
pro interní zaměstnance – Kariérové poradenství pro SŠ,

43

BEZPEČNOST

KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
Oddělení 600 110 - Krizové plánování vytváří v souladu
s krizovým zákonem a Krizovým plánem hl. m. Prahy
různá opatření tak, aby reakce na krizové situace byly
efektivní a adekvátní.
V roce 2016 byly průběžně prováděny aktualizace základních norem v oblasti krizového plánování. Představenstvem společnosti byl schválen nový Plán krizové
připravenosti DP, který byl zpracován v úzké součinnosti
s HZS HMP v návaznosti na novelizovaný Krizový plán
HMP, schválený BR HMP. Zároveň byla aktualizována
smlouva mezi HMP a DP hl. m. Prahy, a.s., (dále jen
DPP) o vzájemné součinnosti při řešení krizových situací, včetně příloh o vzájemné pomoci a spojení. Z důvodů organizačních změn došlo ke změnám názvů funkcí
a útvarů, bylo tedy nutné je promítnout i do vnitřních
norem DPP, a tyto následně sladit s normami MHMP.
V součinnosti s příslušně zodpovědnými útvary byl ve smyslu §12 vyhlášky Ministerstva vnitra
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva vypracován Evakuační plán jako součást
Provozního řádu pro ústřední budovu DP. Dále byla provedena kontrola evakuačních plánů autobusových garáží
a zjištěné nedostatky byly odstraněny.
Byly vypracovány i nové návrhy norem v oblasti ochrany
obyvatel před přítomností bojové chemické látky v met-
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ru a tímto byla dosavadní norma (tzv. „prozatímní“) dopracována a rozšířena o činnosti od zjištění přítomnosti
bojové chemické látky v metru do obnovení provozu metra. V návaznosti na tuto novou normu byla zpracována
další směrnice týkající se podezření na výskyt nebezpečné látky v metru.
BEZPEČNOST, OSTRAHA A OCHRANA MAJETKU
Činnost je v současné době rozčleněna do tří oblastí,
které spravují oddělení 600 120 – Bezpečnost a ochrana
majetku, oddělení 600 140 – Ostraha objektů a nově
vzniklé oddělení 600 150 – Dohledové centrum – DPPC.
Stěžejními činnostmi oddělení 600 120 jsou metodika
v oblasti ochrany osobních údajů a utajovaných informací, střežení objektů ve spolupráci s bezpečnostními
agenturami, výroba a systém předávání vstupních magnetických karet a vjezdových karet pro externí subjekty
a správa kamerových systémů v povrchových objektech.
Současně probíhá úzká spolupráce s městskou i státní
policií.
Ve spolupráci se službou Technologická zařízení a OSM
bylo na novém elektronickém zařízení, pro které byl
vydán certifikát Národního bezpečnostního úřadu,
zpracováno několik dokumentů v režimu stupně utajení
„Vyhrazené“. V současné době je umožněn v souladu
se zněním zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, celkem
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90 zaměstnancům a předpokládá se, že se tento počet
ještě zvýší.
V oblasti metodiky ochrany osobních údajů se podařilo
ve spolupráci s firmou I3 Consultants zrealizovat projekt
registrace kamerových systémů v tramvajích a autobusech. Úřadem pro ochranu osobních údajů byl povolen
provoz kamerových systémů se záznamem uvnitř i vně
zmiňovaných dopravních prostředků.
V zájmu zvýšení bezpečnosti dochází k digitalizaci kamerového systému. V roce 2016 byl převzat kompletně
do digitální podoby zrekonstruovaný systém ve vozovně
Strašnice a garáži Vršovice a byla zahájena příprava
projektu na vybudování digitálního kamerového systému
ve vozovnách Motol a Žižkov. Zejména u prvně jmenovaného objektu, jehož součástí je i budova školy, je tato
změna důležitá. Současně byl ve vozovně Kobylisy rozšířen kamerový systém o 4 analogové kamery vzhledem
k výstavbě protihlukové stěny. Oddělení k 31. 12. 2016
spravovalo celkem 278 kamer umístěných v 15 objektech. Výstupy z těchto kamer slouží k dalšímu využití
zejména Policii ČR.
Pro rok 2016 bylo vydáno externím subjektům celkem
1245 vjezdových karet, 490 magnetických karet a platnost byla obnovena u 2236 magnetických karet.
Ve spolupráci s jednotkami Provoz metro, Správa vozidel a autobusů, a Správa vozidel tramvaje bylo zajištěno
několik nácviků složek Policie ČR.
Pracovníci oddělení 600140 – Ostraha objektů zajišťují
ostrahu vozoven Hloubětín, Kobylisy, Pankrác, Strašnice, Střešovice, Vokovice a Žižkov. Rok 2016 byl zde zaměřen na sjednocování postupů ve výkonu strážní služby s ohledem na specifika jednotlivých vozoven, v tomto
duchu bude probíhat i následující rok.
Neustálou snahou je, mimo rutinních úkonů plynoucích
z podstaty tohoto oddělení, zvýšit standardy vycházející z hodnocení rizik a možného ohrožení života a zdraví
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jednotlivce, jakožto i užší spolupráce v rámci Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., která povede k rozšíření
možností zařazení zaměstnanců ze sociálního programu do pracovních pozic, jež budou lépe vyhovovat jejich
schopnostem a dovednostem.
Ve spolupráci s odborem Technická správa objektů proběhla v roce 2016 rekonstrukce vrátnic ve vozovnách
Vokovice, Střešovice a Pankrác. Podařily se zlepšit pracovní podmínky ve vrátnicích mimo jiné i instalováním
klimatizačních jednotek. Bylo zrevidováno klíčové hospodářství na jednotlivých objektech, došlo k redukci
a jednoduššímu umístění klíčů a pro uložení strategických klíčů byly do vrátnic zabudovány trezory.
V průběhu roku 2016 bylo přijato do oddělení 17 % nových zaměstnanců, z toho 4 % v rámci sociálního programu. Pracovní poměr rozvázalo 11 % zaměstnanců
(odchod do starobního důchodu nebo jiný důvod) a na jinou pracovní pozici v rámci DP migrovalo dalších 11 %.
Začíná se naplňovat podstata sociálního programu. Během uplynulého roku se po nápravě zdravotního stavu
vrátily na původní pracovní pozici nebo byly převedeny
na pracovní místo lépe odpovídající jejich znalostem
a odbornosti 4 osoby z tohoto programu. Obsazenost
vrátnic pracovníky přijatými v rámci sociálního programu se v uplynulém roce pohybovala v průměru mezi
15 až 20 %.
Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci a zvyšující se
potřebě zpracovávat a vyhodnocovat bezpečnostní situaci v DP bylo vedením společnosti rozhodnuto zřídit nový
útvar oddělení 600150 Dohledové poplachové a přijímací
centrum – DPPC. Toto převzalo činnosti, které do té doby
vykonávala pro DPP bezpečnostní agentura, což v současné situaci nebylo ze strategického hlediska vhodné.
Došlo k technologickému i personálnímu posílení. Plná
personální obsazenost byla dokončena k 1. 11. 2016.
Hlavním úkolem tohoto oddělení je sběr a vyhodnocování informací o bezpečnostních incidentech a adekvátní
reakce na ně. Vstupní informace jsou realizovány nejen

prostřednictvím systému technické ochrany, ale i informacemi od fyzické ostrahy jednotlivých areálů. Mezi
další, neméně důležité úkoly patří metodická spolupráce při rekonstrukcích bezpečnostních systémů a úzká
spolupráce na vývoji bezpečnostní nadstavby autonomních systémů.
BOZP
V průběhu roku 2016 pokračovalo oddělení BOZP
ve standardních činnostech k zajištění bezpečných pracovních podmínek zaměstnanců plynoucích z platných
právních norem. Na všech stupních řízení byly prováděny pravidelné kontroly a prověrky, zaměstnanci byli
školeni v oblasti bezpečnosti podle potřeb jednotlivých
útvarů. V rámci prevence rizik a výstupu z kontrol byla
aktualizována interní dokumentace v reakci na změny
souvisejících právních předpisů.

a kolejových vozidel, 193 technických pomocí, 2 ostatní
pomoci, 24 likvidací úniku nebezpečných látek, 15 živelních pohrom, 13 prověřovacích cvičení a 99 planých
poplachů.
V souladu s Plánem odborné přípravy jednotek
požární ochrany na rok 2016 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, obsluhovatelů motorových pil
a techniků chemické služby. Zajistili jsme pravidelnou
odbornou přípravu členů jednotek sboru dobrovolných
hasičů podniku zabezpečujících požární ochranu
autobusových garáží.

Cílem prevence rizik bylo především vytváření bezpečného pracovního prostředí, v němž lze výrazně omezit
a snížit počty pracovních úrazů. V roce 2016 byl zaznamenán nejnižší počet pracovních úrazů za posledních
10 let.

Požární stanice Hostivař byla vybavena stacionárním
dieselovým záložním zdrojem elektrické energie pro
zajištění provozu budovy, a zvláště dispečinku HZS,
při výpadcích dodávky elektrické energie. Do výjezdu
byly zařazeny dva nové speciální požární automobily –
technický automobil a protiplynový automobil.

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.

V rámci DPP jsme se účastnili řešení problematiky samočinných hasicích zařízení v motorovém prostoru autobusů, problematiky polepování autobusů velkoplošnou
reklamou a podíleli jsme se na tvorbě Plánu reakce při
chemickém útoku v metru.

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 HZS pro likvidaci požárů a řešení
dalších mimořádných událostí v objektech a v provozu
DPP.

V rámci Integrovaného záchranného systému jsme úzce
spolupracovali se Zdravotnickou záchrannou službou
hl. m. Prahy na výcviku jejich posádek pro řešení mimořádných událostí v metru. Pokračovalo seznamování
příslušníků HZS hl. m. Prahy se specifikami zásahové
činnosti v DPP a s použitím kyslíkových dýchacích přístrojů pro déletrvající zásahy v nedýchatelné atmosféře.
Zajistili jsme odborná zaměstnání pro speciální útvary
Policie ČR, na základě jejich požadavků.

V roce 2016 jsme zaznamenali celkem 472 výjezdů jednotek HZS k mimořádným událostem. Z tohoto počtu
bylo 42 požárů, 84 zásahů u dopravních nehod silničních

Provedli jsme kontroly všech nadzemních, podzemních
a nástěnných hydrantů a suchovodů v DPP (celkem
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2260 zařízení) a koordinovali jsme kontroly a revize
přenosných a pojízdných hasicích přístrojů v DPP
(celkem 14 137 ks). Průběžně jsme aktualizovali
dokumentaci zdolávání požáru, zejména v návaznosti
budování přístupů pro imobilní osoby do stanic metra
a rekonstrukce EPS.
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 DP a do značné míry
i s cizími organizacemi. V rámci projektových řešení
požární bezpečnosti staveb se uskutečnilo 153 jednání
s projektanty.
Vyjádření ke smlouvám zaslaných ze strany útvaru
Smluvní vztahy, týkajících se stávajících a nových obchodních jednotek v počtu 155.
Kontroly o dodržování povinností stanovených předpisy
o požární ochraně jsme uskutečnili v počtu 958 ve všech
objektech a zařízeních DPP. Následné dohlídky odstraněných závad byly v počtu 209.
V roce 2016 bylo v rámci DPP proškoleno 2365 vedoucích
zaměstnanců, včetně odborné přípravy preventivních
požárních hlídek a požárních dohledů, a dále 135 vedoucích zaměstnanců dodavatelských firem.
V oblasti požární ochrany staveb jsme prováděli schvalování a posuzování stavebních projektů nových staveb a staveb rekonstruovaných a zúčastnili jsme se
558 technických kontrol, přejímek a kolaudací staveb.
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V roce 2016 byly naším útvarem vydány 3 směrnice jako
nové verze:
• SM 39 – 2010 – 02	Školení a odborná příprava zaměstnanců DPP a cizích organizací o požární ochraně.
• SM 17 – 2012 – 02	Stanovení organizace zabezpečení
požární ochrany.
• SM 22 – 2012 – 01	Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu pražského metra.
Dále se v průběhu roku uskutečňovalo označování
objektů a zařízení DPP bezpečnostními značkami.
V souladu s plánem poplachových cvičení, bylo v DPP
provedeno 15 cvičných požárních poplachů.

stanoveného režimu dočasně práce neschopných zaměstnanců. Zároveň byly průběžně realizovány dechové
zkoušky na alkohol a jiné návykové látky u všech zaměstnanců DPP.
Ke konci roku 2016 byl do odboru začleněn útvar
600340 – Stanice technické kontroly. V útvaru byl proveden dozorový audit systému managementu kvality (QMS)
EN ISO 9001:2008 s plánováním recertifikačního auditu.
Výsledná zpráva auditu potvrdila, že Stanice technické
kontroly má zavedený a dobře udržovaný systém managementu kvality v souladu s ISO 9001: 2008. V současnosti se Stanice technické kontroly připravuje na přechod k plnění požadavků nové normy ISO 9001: 2015.

Certifikaci provedla společnost LRQA (Lloyďs Register
Quality Assurance).
V současné době je na základě povinností vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti
nezbytné vybudování a rozvíjení systému informační
a kybernetické bezpečnosti. Tyto činnosti jsou nutné
pro zajištění ochrany informačních aktiv v rámci DPP.
Z tohoto důvodu byl odbor Kontrola koncem roku 2016
rozšířen o oddělení 600330 – Centrum informační
bezpečnosti, jehož činnost je zaměřena na bezpečnostní
aspekty informačních systémů a na implementaci prvků
bezpečnostní politiky v DPP.

Další agendou jsou souhlasy k pracím zaměřené na práce prováděné ve stanicích metra. Oddělení Požární prevence byla na 195 těchto jednáních.
KONTROLA
Odbor Kontrola se v roce 2016 věnoval interní kontrolní
činnosti, která byla standardně zaměřena na dodržování
právních norem, vnitropodnikové legislativy a na úroveň
kvality poskytovaných služeb. Kontroly byly prováděny
v souladu s plánem sestaveným na základě požadavků
vedoucích úseků v DPP a poznatků z výsledků kontrol
za minulá období. Zároveň byly prováděny i operativní
kontroly, které vyplynuly z aktuálních potřeb a požadavků
jednotlivých útvarů či zaměstnanců v DPP. Výsledky
šetření byly poskytnuty vedoucím zaměstnancům
ke zlepšování prováděných činností dotčených útvarů
a k následnému odstraňování zjištěných nedostatků.
Součástí činností útvaru bylo také průběžné poskytování
součinnosti při zpracovávání podkladů na základě
požadavků orgánů činných v trestním řízení.
Na základě požadavků vedoucích zaměstnanců jednotlivých útvarů DPP byly v souladu se zákonem o nemocenském pojištění celoročně prováděny také kontroly
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INVESTICE

V průběhu roku 2016 jsme vynaložili na pořízení
investic tyto prostředky:
vlastní zdroje DP		
2 496,007 mil. Kč
směnečný program na nákup
tramvají 15T a volné finanční
prostředky
2 750,193 mil. Kč
kompenzace 2016 (přiměřený zisk)
991,000 mil. Kč
ponechaná kompenzace z roku 2012
74,663 mil. Kč
dotace z EU – OPD – Metro A
161,655 mil. Kč/*
dotace z rozpočtu HMP – OPPK
26,025 mil. Kč/**
dotace z EU – OPPK		
0,390 mil. Kč/**
běžná dotace z rozpočtu
hl. m. Prahy
249,345 mil. Kč/***
-----------------------------------------------------celkem			
6 749,278 mil. Kč
/*
Dotace z EU – Operační program Doprava – Metro A
V roce 2016 byla obdržena zbývající část dotace z EU
ve výši 679,191 mil. Kč. DP po provedené kontrole
ze strany MD ČR musel vrátit část dotace ve výši
6,278 mil. Kč (postih za porušení podmínek zákona
o veřejných zakázkách).
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/**
Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a EU
na akce financované v rámci Operačního programu
Praha-Konkurenceschopnost:
V roce 2016 byly obdrženy dotace na akce Výtah Anděl,
Výtah Můstek, RTT Střešovická-Na Petřinách a RTT
Plzeňská II; všechny tyto dotace byly obdrženy za práce,
provedené před rokem 2016 a část z nich byla použita
na financování těchto akcí v roce 2016.
a) dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
celkem		
z toho v roce 2016		
b) dotace z EU
celkem
z toho v roce 2016

27,003 mil. Kč
26,025 mil. Kč
306,037 mil. Kč
0,390 mil. Kč

/***
Běžná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
celkem 			
249,345 mil. Kč
z toho:
I. provozní úsek trasy D metra (příprava) 5,043 mil. Kč
Bezbariérová opatření
4,138 mil. Kč
Bezbariérové zpřístupnění stanice
metra Karlovo náměstí
7,080 mil. Kč
TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec 1,850 mil. Kč
TT Divoká Šárka – Dědinská		
2,397 mil. Kč
RTT Nuselská – U Plynárny
128,837 mil. Kč
RTT Vršovická
(Otakarova – Kubánské náměstí)
100,000 mil. Kč
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Velkou část finančních prostředků jsme využili na obnovu a modernizaci vozových parků:
• bylo dodáno 39 ks tramvají 15T za 2 158,021 mil. Kč
a byly zaplaceny odložené platby z roku 2015 ve výši
1 144,943 mil. Kč
• bylo nakoupeno 7 ks vyřazených tramvají KT8D5
z města Miskolc za 9,709 mil. Kč (tyto budou postupně
rekonstruovány na typ KT8N2)
• proběhl nákup autobusů (kloubových nízkopodlažních
a midibusů) za 221,700 mil. Kč
Také jsme předčasně doplatili úvěr, poskytnutý na nákup 20 nových souprav metra M1 (doplaceno bylo
1 140,556 mil. Kč) a zaplatili splátku směnečného programu použitého na platby za tramvaje 15T ve výši
800,000 mil. Kč.
V roce 2016 pokračovalo dokončování trasy metra A
za stanici Dejvická a probíhala příprava výstavby trasy
metra D.
Značnou část finančních prostředků jsme použili na rekonstrukci tramvajových tratí, na tento účel bylo vynaloženo 473,941 mil. Kč.
Do provozu bylo uvedeno bezbariérové zpřístupnění
ve stanici metra Můstek.
Byly zrekonstruovány tramvajové trati RTT Vršovická
(Otakarova - Kubánské náměstí), RTT Nuselská –
U Plynárny II. etapa, RTT Sokolovská (Březinova –
Palmovka) a RTT Smyčka Těšnov.
PRIORITY V NADCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍ
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zaujímá místo největšího dopravce v systému Pražské integrované dopravy.
Zcela zásadním způsobem tak přispívá k udržení vysokého podílu městské hromadné dopravy na celkové přepravní práci, což patří k rozhodujícím podmínkám pro
zabezpečení únosné dopravní situace na území hlavního města Prahy. S plným vědomím tohoto postavení je
ve všech sférách jeho činnosti kladen mimořádný důraz
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na trvalé zvyšování úrovně poskytovaných služeb. Předpokladem naplňování uvedeného cíle je odpovídající
obnova a rozvoj technické základny, vyžadující důsledný
výběr realizačních priorit, významná je i oblast optimalizačních opatření v provozní činnosti. Značnou výzvou pro
nadcházející období je především reálná možnost spolufinancování našich největších investic z evropských fondů, což vyžaduje dosáhnout stupeň jejich připravenosti,
umožňující žádat o příslušné dotace.
Mezi jednoznačné priority vedení města, zohledněné
v jeho základních rozvojových dokumentech, patří rozvoj sítě městské kolejové dopravy a naplňování daného
záměru. V této souvislosti již dlouhodobě patří k našim
rozhodujícím úkolům. Rozvoj sítě metra a tramvajových tratí zaručuje nárůst podílu segregovaných tras
městské hromadné dopravy, s příznivými dopady na její
pravidelnost, rychlost, bezpečnost, což je předpokladem
pro nárůst zájmu o naše služby a odpovídající redukci
individuální automobilové dopravy na území města. Přínosem v oblasti snižování ekologické zátěže území je
samozřejmě i vlastní nárůst podílu elektrické trakce.
Na základě platné státní energetické koncepce ČR budou do roku 2040 výrazně sníženy emise CO2 při výrobě
elektřiny a tzv. uhlíková stopa emisí CO2 vztažená na jeden místokilometr bude u tramvajové dopravy v porovnání s autobusovou dopravou poloviční.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., se aktivně zapojuje již do prvotní fáze vytváření podmínek pro rozvoj sítě
městské kolejové dopravy, kterou je nezbytné zohlednění nových záměrů v územně plánovací dokumentaci. Zúčastňuje se posuzování výchozích podkladových
studií, zadávaných Institutem plánování a rozvoje hl. m.
Prahy a v souladu s platnou legislativou se vyjadřuje
k výstupům jednotlivých fází pořizování územně plánovací dokumentace při jejich veřejném projednání. V přípravě tramvajových tratí, které jsou předmětem změn
stávajícího územního plánu nebo Metropolitního plánu,
lze v roce 2017 očekávat podstatné posuny, zejména
z hlediska dořešení jejich koncepce a vlastního trasování. Pozornost bude v této oblasti směrována přede-

vším na TT Nádraží Podbaba – Suchdol, TT Chodovská –
Spořilov – Opatov – Háje a na tramvajové propojení Prahy 6 a Prahy 8, žádoucí se jeví i rozhodnutí o způsobu
doplnění sítě tramvajových tratí v centrální části města.
Jedna ze změn stávajícího územního plánu, připravená
ke schválení, zjednoduší územně plánovací podmínky pro některé tramvajové tratě natolik, že bude možné okamžitě přistoupit k zahájení projektové přípravy
TT Strahov, kterou bude zajištěna náhrada stávající intenzivní autobusové dopravy ze studentských kolejí ekologickou tramvajovou dopravou.
Některé zásadní dopravní stavby se již nacházejí v pokročilých fázích přípravy, jejíž završení však v některých
případech naráží na kritickou situaci v oblasti majetkoprávního zajištění, neboť se nedaří vykoupit potřebné
pozemky.
Z řady důvodů je největší pozornost věnována především
dlouhodobě připravovanému doplnění sítě pražského
metra jeho čtvrtou trasou D. Pro provozní úsek metra I.D Náměstí Míru – Depo Písnice bylo již v roce 2014
získáno pravomocné územní rozhodnutí a bylo přistoupeno k pořizování návazného stupně dokumentace.
Další postup přípravných prací však velmi negativně
ovlivnila především neúspěšnost v zajištění pozemků,
umocněná soudními spory s některými jejich vlastníky,
jež vyústily až do zrušení změny územního plánu, kterou
bylo aktuální pojetí úvodní části připravovaného úseku
metra původně včleněno v územně plánovací dokumentaci. Soudy probíhají i ve věci vlastní platnosti územního
rozhodnutí. Složitá situace může vyústit i do změn v realizační etapizaci záměru.
Rozhodujícím úkolem pro rok 2017 je zabezpečení výkupů pozemků, jako nezbytná podmínka pro vydání
stavebního povolení pro úvodní úsek trasy D Pankrác –
Depo Písnice (stavební řízení je přerušeno). Bude podána samostatná žádost o stavební povolení pro vlastní
depo Písnice. V souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy
č. 2543/2016 bude probíhat příprava architektonických
soutěží na návrh stanic Náměstí Míru a Náměstí Bratří

Synků a dále na výtvarný návrh pro stanice úseku Pankrác – Depo Písnice. Při příznivém vývoji přípravy stavby
metra lze v roce 2017 předpokládat zadání dokumentace pro výběr zhotovitele a případné zahájení archeologického průzkumu.
V oblasti přípravy realizace tramvajových tratí jsou samozřejmě klíčové záměry, u nichž je předpoklad dosažení připravenosti, umožňující žádat o dotace z evropských fondů. U TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec
je do doby dořešení majetkoprávních vztahů přerušeno
stavební řízení, takže jednoznačně nejdůležitějším úkolem následujícího období je zabezpečení výkupu pozemků, aby mohlo být vydáno stavební povolení a zahájena
činnost k výběru zhotovitele stavby. V případě TT Divoká
Šárka – Dědinská je v roce 2017 hlavním cílem zajištění
územního rozhodnutí (pro podání žádosti byl v aktualizovaných smluvních podmínkách stanoven termín do konce dubna), smluvně je již zajištěno i další pokračování
přípravy. Zcela obdobná je situace i v přípravě TT Sídliště
Modřany – Libuš, pro kterou je zasmluvněna kompletní projektová a inženýrská činnost, včetně autorského
dozoru. Získání územního rozhodnutí se předpokládá
do konce roku 2017. Tato tramvajová trať je z důvodu
prostorové vazby na stanici Libuš připravované trasy metra D členěna do dvou realizačních etap. Před výstavbou
metra bude provozována s dočasným ukončením úvratí
v Novodvorské ulici a záměr bude završen vybudováním
a napojením tramvajové smyčky po realizaci stanice metra Libuš. Síť tramvajových tratí bude rozšířena rovněž
o dvě nové tramvajové smyčky. V případě tramvajové
smyčky Zahradní Město se jedná o záměr, zaručující odpovídající přestupní vazby na připravovanou stejnojmennou železniční zastávku, která bude realizována v rámci
optimalizace úseku železniční tratě Praha Hlavní nádraží – Praha Hostivař. V roce 2017 bude požádáno o vydání územního rozhodnutí, vlastní realizace tramvajové
smyčky bude časově směrována na společné zprovoznění s železniční zastávkou, předpokládané v roce 2020.
Druhá připravovaná tramvajová smyčka bude lokalizována v předpolí stanice metra Depo Hostivař, což zaručí
optimální přestupní vazbu na metro, s podstatným zkrá-
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cením docházkové vzdálenosti a umožní prodloužení
tramvajových linek od stávající smyčky Černokostelecká
k metru. Lokalizace a řešení smyčky Depo Hostivař odpovídají i předpokladům rozvoje sítě tramvajových tratí,
směrovaného do oblasti Štěrbohol.
Vzhledem ke skutečnosti, že stav přípravy tramvajových
novostaveb zatím neumožňuje zahájení jejich realizace,
budou v roce 2017 hlavní formou zvyšování technické
úrovně sítě tramvajových tratí jejich rekonstrukce.
K nejvýznamnějším akcím zde patří především RTT
Albertov – Otakarova, RTT Palmovka – blok a dokončení
RTT Nuselská – U Plynárny.
K dalším příznivým posunům dojde ve sledované oblasti bezbariérového zpřístupnění stanic metra, neboť
v roce 2017 bude zahájena instalace svislých výtahů ve
stanici Palmovka. Do závěru daného roku bude dokončena příprava bezbariérového zpřístupnění stanic Karlovo
náměstí (navazující dvojice svislých výtahů s propojovací
chodbou) a Opatov (svislé výtahy), směrovaná k předpokladu zahájení realizace obou staveb v roce 2018.

s vybudováním míst pro noční nabíjení v garáži Vršovice
a pro denní nabíjení v obratišti Ohrada, nakoupeno bude
14 elektrobusů. Dalším projektem je ověření elektrobusového systému s dynamickým nabíjením. Testovací
provoz bude probíhat na úseku Palmovka – Letňany, jehož dílčí část bude vybavena trolejovou stopou pro dynamické nabíjení, 2 pronajaté autobusy délky 12 m a 18 m
budou vybaveny sběrači, umožňujícími stacionární i dynamické nabíjení. Během provozních přestávek bude
nabíjení probíhat v obratišti Palmovka, noční nabíjení
bude zajištěno v garáži Klíčov. Zahájení zkušebního provozu je plánováno na 4. čtvrtletí 2017. Kromě toho bude
v roce 2017 pokračovat provoz elektrobusu SOR EBN 11
s dvoupólovým nabíjením, k němuž je využito tramvajové
napájecí sítě.

Obnova vozového parku povrchové dopravy zaručí další
nárůst podílu nízkopodlažních vozidel. V roce 2017 má
být dodáno 25 tramvají 15T, proběhne rekonstrukce
2 tramvají KT8D5 s vložením nízkopodlažního článku
a předpokládáno je zrekonstruování minimálně 1 tramvaje T3 na částečně nízkopodlažní T3R PLF. V oblasti
obnovy autobusů se plánují veřejné soutěže na dodavatele 150 kloubových a 300 standardních nízkopodlažních
vozidel spolu s 50 částečně nízkopodlažními vozidly.
Zcela průlomovou záležitostí nadcházejícího období
bude vytváření podmínek pro postupný rozvoj elektromobility v rámci autobusového provozu, jako další formy
snižování emisí a dalších negativních vlivů z dopravy. Zásadním krokem zde bude pilotní elektrifikace autobusové linky č. 207, s provozem od září 2018. Záměr je spojen
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MARKETING A KOMUNIKACE
Oblast marketingu a komunikace se v roce 2016 zabývala nejen projekty pro cestující veřejnost, ale významnou
roli hrály také aktivity v rámci interní komunikace směrem k zaměstnancům podniku. Stejně jako v minulých
letech byl při komunikaci kladen důraz na cíl prezentovat DPP jako moderní a dynamicky se rozvíjející společnost, která dbá na vysoký standard, především spolehlivosti a bezpečnosti. V tomto duchu se DPP snažil
prezentovat služby poskytované cestujícím.
Stěžejní prezentace se odehrávala na pozadí významných výročí Dopravního podniku a také pražské městské
hromadné dopravy. Již v březnu si tak Pražané mohli
připomenout 120 let tramvají na trati Praha – Libeň –
Vysočany. V letních měsících DPP prezentoval 125 let od
zahájení provozu první elektrické dráhy v českých zemích výstavou a brožurou Fenomén Křižík. Právě známý
český elektrotechnik a podnikatel František Křižík stál
u zrodu využití elektřiny v dopravě také na území Prahy.
U této příležitosti byla ve stanici metra Křižíkova instalována replika obloukové lampy, kterou právě František
Křižík výrazně zdokonalil a byl za to oceněn na mezinárodním fóru.
Nikdo nepochybuje o tom, že metro výrazně změnilo život Prahy a přilehlých oblastí. V minulém roce si DPP
připomněl 50 let od začátku jeho stavby. V 60. letech se
Praha potýkala s nedostatkem garážovacích míst pro
rychle se rozvíjející autobusovou dopravu, v roce 1966
začaly být vypravovány autobusy z garáže Kačerov a situace se zlepšila především v jižní části města.
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Pražané a všichni cestující městskou hromadnou dopravou čekají především na novinky v pražské městské
hromadné dopravě. Zásadní zlom přinesl první březnový
den roku 2016, kdy byl uveden do provozu bezbariérový
přístup ve stanici Můstek, na trati A i B. Od toho dne
jsou bezbariérově přístupné všechny přestupní stanice
pražského metra. První bezbariérový přístup byl otevřen
na sklonku roku 1992, o necelé čtvrt století později má
Praha již 70 % stanic metra bezbariérových. Stejný trend
je i v povrchové dopravě, tramvajích i autobusech. Snahou Dopravního podniku je, aby v roce 2025 byla pražská
městská hromadná doprava kompletně bezbariérová.
Celou první polovinu roku DPP seznamoval cestující
s výraznými posuny v bezbariérovosti v posledních dvou
dekádách.
Dopravní podnik zaznamenal za poslední dekádu výrazné zlepšení i v oblasti jízdních dokladů, a to zejména
jejich dostupnosti. K nákupu jízdenek prostřednictvím
SMS jízdenek, nových jízdenkových automatů se od loňského roku přidala možnost zakoupení jízdenky pomocí
bezkontaktní platební karty přímo ve vozech tramvají.
Na linkách 18 a 22 se tato novinka setkala s velmi příznivým ohlasem. I tyto novinky mají za následek, že pražskými tramvajemi cestuje stále stejný počet cestujících,
což potvrdil komplexní přepravní průzkum konaný v listopadu. Dopravní podnik také na základě zpětné vazby
od svých zákazníků zahájil na jaře roku 2016 úpravu rozvržení sedaček v tramvajích 14T.
Dopravní podnik se snaží každodenní cestování zpříjemnit i netradičními akcemi, které se již v posledních

57

letech staly tradicí. V létě se během šestihodinového
tanečního maratonu podařilo roztančit cestující v pěti
vestibulech pražského metra, a to na Hlavním nádraží,
Florenci C, Můstku B, Budějovické a Malostranské. Výjimečné pocity a dojmy jsou již více než pět let připraveny
pro účastníky programu Zážitková turistika. V minulém
roce se dvouhodinového programu zúčastnilo více než
dva tisíce zájemců.
Nedílnou součástí roku v Dopravním podniku jsou populární akce pro nejmladší v doprovodu jejich rodičů.
Několik stovek návštěvníků se bavilo při Mikulášském
odpoledni ve vozovně Střešovice, v adventním čase se
už poněkolikáté rozezněly vestibuly pražského metra
hudbou v rámci akce Nalaďte se v metru také o Vánocích. Září je tradičním termínem pro Den otevřených
dveří, který tentokrát nabídl pohled veřejnosti do zázemí
na Zličíně, v Řepích a Motole.
Dopravní podnik hlavního města Prahy si váží oddaných
zaměstnanců. V roce 2016 bylo vedením společnosti odměněno u příležitosti 35 let ve společnosti 70 zaměstnanců. Dopravní podnik je také tradičním partnerem
významných a populárních celoměstských akcí, jakou je
Noc kostelů a Pražská muzejní noc. U obou je oficiálním
dopravcem, kterému se daří zdárně popasovat se stále vyšším počtem návštěvníků. Stovky návštěvníků má
také letní autobusový biograf Kinobus, který v roce 2016
absolvoval již deváté turné, během kterého se podařilo
vybrat také více než 12 tisíc korun na charitu. Poslední zastávkou Kinobusu bylo Malostranské náměstí, kde
DPP 30. září 2016 připomněl 50 let od uvedení legendárního filmu Dáma na kolejích v hlavní roli s Jiřinou
Bohdalovou.
Oficiální facebooková stránka Dopravního podniku potvrdila v roce 2016 stoupající trend využívání sociálních
sítí. V případě DPP konkrétně nárůstem více než čtyř tisíc fanoušků na 11 500. Nejpopulárnějším příspěvkem
roku 2016 bylo video z instalace vánočního osvětlení

58

na známé mazačce (speciální pracovní tramvaji), které
zhlédlo více než 22 tisíc uživatelů.
V říjnu 2016 DPP založil účet na sociální síti Twitter, která se v České republice stává stále populárnější. Účet
s označením „DPPoficialni“ si za necelé tři měsíce existence přidalo do sledování více než 200 uživatelů.
Oficiální webové stránky dpp.cz si stále udržují vysokou denní návštěvnost, která dosahuje průměru 50 tisíc
návštěv. Mezi nejnavštěvovanější stránky, kromě home
page, na webu patří: Mimořádné události, Spojení a jízdní řády a Jízdné. Absolutní počet návštěv vloni vystoupal
na číslo 21 808 095, téměř 37 % z celkového počtu bylo
uskutečněno přes mobilní telefony a tablety. Průměrná doba návštěvy webu činila na 1 návštěvníka přesně
1 minutu a 43 vteřin, nejnavštěvovanějším dnem se stal
31. srpen 2017, kdy si stránky DPP v souvislosti se změnami ve vedení tramvajových linek otevřelo 82 879 lidí.
Rok 2016 přinesl celkem 8517 mediálních výstupů s tématem Dopravního podniku či městské dopravy v Praze,
a to ve všech mediatypech; tedy v tisku, televizi, rozhlase
i na internetu. Oproti předchozímu roku se jedná o mírný
pokles zájmu médií, jelikož v roce 2015 bylo zaznamenáno 9054 článků či reportáží. Mediální obraz doznal
příznivých změn díky poklesu kriticky zaměřené publicity. Nejvyšší zájem o témata MHD byl zaznamenán hned
v lednu (870), nejen díky představení Lítačky a otázkám
kolem Opencard. Červenec byl oproti tomu měsícem
s nejmenším počtem článků a reportáží (550).
V čele pozitivně laděné medializace, bezprostředně
související s DPP, byly PR aktivity a přinesly celkem
307 výstupů, z nichž téměř pětina (cca 60) byla spojena
s oblíbenou mazačkou, která se po delší rekonstrukci
a úpravách vrátila na pražské koleje pár dní před vánočními svátky. Dnes již legendární mazačka si navíc
ze slavnostního vyhlášení 11. ročníku České ceny za public relations odnesla 2. místo v kategorii Digital and

social media. Mazačka se stala fenoménem, který si
na sociálních sítích získal více než 11 tisíc fanoušků.
Díky přímému přenosu kamerou umístěnou na zádi kabiny umožnila poznat hlavní město z dosud nepoznané
perspektivy. Online přenos na Slow TV zanamenal více
než 2 miliony zhlédnutí.
Velkou atrakcí i pro média byl tříčlánkový autobus, jenž
byl v testovacím provozu nasazen na linku na Letiště
Václava Havla. Kladnou odezvu v médiích získalo i otevření nových bezbariérových přístupů ve stanicích metra
či spuštění mobilní aplikace DPP INFO.
V roce 2016 bylo zaměstnanci oddělení Komunikace
zpracováno celkem 17 991 podnětů od cestující veřejnosti, z toho připadá 9316 na stížnosti a 8675 na dotazy,
připomínky, upozornění a pochvaly. Celkově se jedná
o dvouprocentní nárůst oproti roku 2015. Největšího
nárůstu podnětů oddělení Komunikace zaznamenalo
ve čtvrtém čtvrtletí po přečíslování a změnách ve vedení
autobusových linek.
V oblasti interní komunikace v rámci DPP měl
i v roce 2016 nezastupitelnou úlohu při komunikaci se
zaměstnanci intranet. Pro část provozních zaměstnanců, kteří nejsou vybaveni PC a nemohou intranet využívat, zajišťuje odd. Komunikace distribuci tištěných
dokumentů na Komunikační body. Na hlavní intranetové
stránce bylo publikováno celkově 221 zpráv.
Účinným nástrojem interní komunikace byl i v roce 2016
bulletin DP aktuálně (vydán celkem osmkrát). Bulletin
přinesl pozvánky na kulturní akce pořádané Dopravním
podnikem, připomínky významných výročí a aktuální
nabídku slev a benefitů pro všechny zaměstnance. Tradiční měsíčník zaměstnanců – DP kontakt vloni završil
již 21. ročník své existence. Číslo 11 roku 2016 se stalo
250. v celkové historii tohoto časopisu.
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OBOROVÉ VZTAHY 2016
Zapojení do projektu ZeEUS (Zero Emission Urban Bus
System) Mezinárodního svazu veřejné dopravy UITP
přináší DPP možnost sledovat nejnovější technologie
a trendy v oblasti bezemisních městských autobusových
systémů. DPP je členem uživatelské skupiny a zároveň
se účastní porovnávání provozních, technických a ekonomických dat evropských elektrobusových provozů
v rámci tzv. skupiny ZeEUS Observatory. V prosinci 2016
byl v rámci projektu zpracován a vydán aktuální přehled 61 elektrobusových provozů v Evropě, ve kterém
je samozřejmě zařazen i úspěšný projekt elektrobusu
SOR EBN 11 s dvoupólovým nabíjením z tramvajové napájecí sítě, který DPP provozuje od září 2015.

nikaci) a vlakové zabezpečovače pro státní dráhy ETCS
(European Train Control System – evropský vlakový
zabezpečovací systém). V průběhu práce skupiny se
ukázalo, že některé části sjednotit zřejmě lze, avšak
požadavky zůstávají natolik rozdílné, že zřejmě nebude možné vytvořit univerzální vlakový zabezpečovač pro
dráhy i metro. Jako příklad je možné uvést rozdílnost
požadavků na provoz, kde městské dráhy/metra používají homogenní vozový park v provozu s minimálním následným mezidobím (až 60 s). Oproti tomu státní dráha
musí umožnit provoz naprosto odlišných vozidel (osobní
vlaky, elektrické jednotky, nákladní vlaky) se zcela odlišnými jízdními parametry.

Evropský projekt ELIPTIC (Electrification of Public
Transport in Cities) je zaměřen na výzkumné a demonstrační projekty v oblasti elektromobility MHD, konkrétně na využívání různých forem nabíjecích systémů pro
elektrobusy. DPP se do tohoto projektu zapojil ve spolupráci s firmou Cegelec, a.s., v rámci tzv. iniciativy
„Twinning cities“ společně s německým Eberswalde.
V rámci projektu probíhá zpracování studie proveditelnosti elektrobusové linky pro úseky s vyšší přepravní
poptávkou (elektrobusy s vyšší obsaditelností, systém
dynamického dobíjení apod.). Primárně je tato studie
koordinována s připravovaným projektem elektrobusu
s dynamickým dobíjením v úseku Palmovka – Letňany,
včetně prověření možných variant dalších etap tohoto
projektu (prodloužení úseku, nasazení kapacitnějších
vozů atd.).

DPP se koncem roku 2015 stal členem Asociace Metro.
Vzhledem k rozdílným místním provozním podmínkám
jednotlivých provozovatelů metra sdružených v této
asociaci, jejich různým stupňům úrovně technických
zařízení a poměrně velkému objemu počtu přepravených cestujících je účast DPP v asociaci velmi dobrou
platformou pro získávání dalších zkušeností z provozu
metra. Jedním z hlavních důležitých zasedání asociace
Metro v roce 2016 bylo jednání v mytiščinském výrobním
závodě „Metrovagonmaš“ v Moskvě. Setkání se účastnila řada východních provozovatelů metra. Výrobní závod
představil nové projekty a bylo vysloveno poděkování
DPP za mnohaleté úsilí aplikování moderních technologií v konstrukci vozu metra v dobách dodávek sovětských
vozů do Prahy. DPP totiž přiměl změnit starou filosofii
společnosti Metrovagonmaš, která díky DPP nastoupila cestu nových technologií používaných ve světě. DPP
je tak pro vedení Asociace a řadu provozovatelů metra
vzorem ve spolehlivosti systému, kvality a bezpečnosti
provozu.

Skupina NGTC (New Generation Train Control – řízení
vlaků nové generace) se v rámci UITP zabývá návrhem
nové generace vlakových zabezpečovačů s pohyblivým
blokem, která by umožnila sjednotit vlakové zabezpečovače pro městské dráhy CBTC (Communications
Based Train Control – řízení vlaku založené na komu-
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DPP se v dubnu zúčastnil 5. ročníku mistrovství Evropy
řidičů tramvají, které hostil Berlín a dopravní pod-

nik BVG. Celkem v šesti disciplínách (odhad rychlosti
20 km/h, cílové brzdění, odhad průjezdného profilu, zastavení druhými levými dveřmi na určeném místě, sunutí na značku a tramvajový bowling) soutěžilo 27 týmů
ze 17 států. Tým DPP v premiérové účasti cenu nepřivezl, nicméně Prahu reprezentoval důstojně a férově.
V květnu DPP hostil jubilejní 100. zasedání Autobusové
komise UITP. Na tuto prestižní událost přijelo do Prahy
47 účastníků z celkem 22 zemí 3 světadílů. Klíčovým diskutovaným bodem v rámci zasedání byla elektromobilita v autobusové dopravě. Součástí programu proto byla
i praktická prezentace příkladu testování elektrobusu
SOR EBN 11. Oslavy historie Autobusové komise UITP
doplnila prezentace historických autobusů z Muzea
MHD během exkurse do dílen autobusů v hostivařském
areálu. V rámci exkurse byly představeny komplexní
opravárenské činnosti Správy vozidel Autobusů.
Vysoký kredit DPP mezi evropskými dopravci dokazuje
i několik desítek zahraničních delegací, které navštívily
DPP z důvodu získání a výměny informací zejména v dopravních, technologických a opravárenských oblastech
městské hromadné dopravy. V lednu přiletěli odborníci z izraelského Tel Avivu, aby se detailněji seznámili
s kolejovou dopravou a získali zkušenosti s provozováním veřejné hromadné dopravy s důrazem na personální otázky, plánování a bezpečnost provozu. Představitelé
bulharské metropole přijeli diskutovat obchodní záležitosti prodeje tramvají. Zástupci akademického sektoru z USA se zajímali o historii veřejné dopravy a měli
možnost sdílet motivy provozních zaměstnanců k výběru jejich práce. Návštěva železničních specialistů
z Dánska si prohlédla prostory a vybavení Opravny
tramvají. DPP navštívila také finská delegace v čele
s generálním ředitelem helsinského dopravního podniku HKL. Představitelé veřejného sektoru nejjižnějšího

brazilského státu Rio Grande do Sul byli pozitivně překvapeni systémem pražské veřejné dopravy. Obdivovali
frekvenci spojů, vysokou kvalitu, čistotu v dopravních
prostředcích a množství přepravených cestujících. Koncem dubna jsme přivítali zástupce z ukrajinského Mariupolu. Ti se přijeli seznámit s technickým stavem dvou
tramvajových vozů typu T3SU, které jsou předmětem
humanitárního daru. Tento dar oficiálně převzali během
jejich druhé návštěvy v říjnu. První květnové dny strávila
v Praze skupina ze švýcarské Basileje. K návštěvě Muzea
MHD ve Střešovicích a dvěma jízdám historickými tramvajemi přidala i exkursi do Opravny tramvají. Studenti
slovenské Žilinské univerzity se zajímali o tvorbu grafikonů metra. V rámci své návštěvy zavítali i do vozovny Pankrác, kde měli možnost srovnání provozovaných
tramvajových vozů od nejstarších typů až po ty nejnovější. Tureckou delegaci z Istanbulu, kterou tvořili představitelé města a dopravního podniku, seznámil dopravní
ředitel a vedoucí Jednotky provoz Tramvaje se systémem veřejné dopravy v Praze. Poté měli možnost navštívit vlakový dispečink metra a tramvajový dispečink.
Skupina odborníků na kolejová vozidla z Velké Británie
obdivovala zázemí pro tramvaje a metro. V květnu byla
španělská delegace z města Jaén seznámena s Opravnou autobusů v Hostivaři. Mezi nejvýznamnější červnové návštěvy patřila delegace z dopravního podniku
lotyšské metropole Rīgas satiksme. Během tří dnů měla
možnost získat informace o organizaci dopravy, tvorbě
jízdních řádů, přepravních průzkumech, přepravní kontrole, odbavovacím systému a druzích jízdenek, preferenčních opatřeních tramvají a autobusů nebo řízení veřejné dopravy v Praze. Zástupci lotyšského dopravního
podniku byli ohromeni objemem nabídky i poptávkou po
cestování MHD, neboť v Rize se za rok přepraví necelých
150 milionů cestujících a noční doprava je organizována
pouze o víkendech. Čínská skupina ze státní pekingské
společnosti Bejing Major Projects Construction přijela
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načerpat informace zejména o kolejové dopravě, neboť
by se síť podzemní dráhy v Pekingu měla v horizontu
několika málo let rozšířit z dnešních 554 km o neuvěřitelných 400 km. Další asijskou návštěvu jsme přivítali
z Japonska. Setkání proběhlo ve vozovně Pankrác
za účasti technického ředitele, neboť šlo o skupinu
odborníků na kolejová vozidla a infrastrukturu. Jejich
návštěva pokračovala exkursí na vlakový dispečink.
Zástupci dánské dopravní školy EUC Sjaelland navštívili tramvajový dispečink a zajímali se o rozvoj MHD.
Do depa metra na Kačerově zavítala delegace z jihoamerického Peru. V tamější metropoli Limě se prozatím lze svézt jen jedinou linkou metra v délce 10 km se
sedmi stanicemi, ale existují plány na masivní rozvoj.
První říjnový týden zavítala do Prahy skupina ze Švédska, která se zajímala o geologické podmínky a jejich
vliv na výstavbu metra. Byla proto detailně seznámena
s geologickou situací na nejnovějším realizovaném projektu metra V.A ze stanice Dejvická do Nemocnice Motol. Dopravní odborníci jihokorejského města Daejon se
v DPP zastavili kvůli bližšímu poznání systému kolejové
městské dopravy, zejména tramvají a tramvajové infrastruktury. Další asijskou říjnovou delegací se stala skupina z čínského Pekingu. Ta navštívila DPP se zájmem
navázat spolupráci a poznat na vlastní kůži systém
MHD, o kterém v odborném tisku četli mnoho pozitivního. Tureckým odborníkům na zabezpečení kolejové
dopravy jsme zpřístupnili pracoviště výpravčího depa
Hostivař, reléovou místnost stanice Nemocnice Motol
a vlakový dispečink. Poslední říjnový den jsme strávili
s 21 kolejovými odborníky z Norska, kteří se zaměřili
na hlubší poznání pražského metra. Byli fascinováni
efektivitou systému – v norské metropoli Oslu je totiž
v provozu 5 linek metra se 101 stanicemi na 86 km,
avšak za rok přepraví pouhých 100 milionů cestujících. Již poněkolikáté k nám zavítali dopravní odborníci
z čínského šanghajského městského dopravního úřadu.
Potvrdili tak pozitivní vnímání DP v tomto čínském velkoměstě. Úředníci z jihokorejského města Gwacheon
se přijeli do Prahy seznámit hlavně s tramvajovou dopravou. Překvapila je délka tramvajové infrastruktury,
četnost spojů a preferenční opatření, díky kterým vyhod-
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notili tramvajovou dopravu jako bezkonkurenční způsob
přepravy v porovnání s individuální automobilovou dopravou. V půlce října jsme přivítali delegaci z tureckého
Izmiru. Zaměstnankyně města, odpovědné za přípravu
a realizaci projektu tamějšího metra, se setkaly se zástupci jednotky Dopravní cesta Metro. Byly seznámeny
s technologiemi pražského metra a měly možnost navštívit zázemí stanice Nemocnice Motol. Poslední listopadový týden se věnovalo téměř 20 odborníků skupině
úředníků ze srbské metropole. Během pobytu v Praze
navštívili bělehradští zástupci vlakový dispečink, depo
Kačerov a zajímavé stanice v síti našeho metra. Poslední
listopadový den jsme strávili se skupinou MBA studentů
dopravního oboru z USA. Byli ohromeni nabídkou služeb
a mj. stavem infrastruktury i vozového parku tramvají
a metra v kontextu více než stoleté historie tramvajové
dopravy v Praze, povodní v roce 2002 atp. Tak jako každý rok navštívila během listopadu různá pracoviště DPP
v rámci dvoutýdenní stáže i skupina studentů Střední
průmyslové školy dopravní ze SRN, z Drážďan. V prosinci zavítala do sídla DPP delegace z ruské Čeljabinské
oblasti v čele s ministrem pro hospodářský rozvoj.

SPOLEČNOSTI S KAPITÁLOVOU
ÚČASTÍ DOPRAVNÍHO PODNIKU
Pražská strojírna, a. s.
Hlavním předmětem činnosti je vývoj, výroba a montáž
komponentů a zařízení pro stavbu a údržbu tramvajových tratí. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, je jediný akcionář.
RENCAR PRAHA, a. s.
Společnost se věnuje všem druhům reklamních aktivit
od provozování reklamních celodekorových tramvají,
autobusů, 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 je výuka, výchova a vzdělání ve třech
subjektech, 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 2016
Dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, (dále jen „Dozorčí rada“) pracovala
v roce 2016 ve složení:
Petr Dolínek (předseda), Ing. Jarmila Bendová (místopředsedkyně), Mgr. Petra Kolínská (místopředsedkyně),
Bc. Oldřich Schneider (místopředseda), Bc. Jan Kolář,
Josef Buriánek, Václav Pospíšil, Jiří Obitko, Ing. Vojtěch
Kocourek, Ph.D., Ing. Petr Hlubuček, JUDr. Petr Novotný, Martin Slabý, Jaroslav Štěpánek, Ing. Marek Doležal,
Petr Šimůnek.
Během roku 2016 došlo v dozorčí radě k níže
uvedeným personálním změnám:
DR schválila Mgr. Petře Kolínské zánik funkce členky
dozorčí rady ke dni 18. 2. 2016.
Na základě usnesení valné hromady ze dne 17. 5. 2016,
kterým byla Mgr. Petra Kolínská zvolena do funkce člena dozorčí rady, zvolila dozorčí rada dne 18. 5. 2016
Mgr. Petru Kolínskou do funkce místopředsedkyně dozorčí rady.
PRAVIDELNĚ PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI:
V roce 2016 se uskutečnilo 12 jednání dozorčí rady.
Dozorčí rada společnosti, mimo jiného, pravidelně:
• sledovala provozní hospodaření Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, (dále jen „DP“)
a sledovala vývoj tržeb (projednávání čtvrtletních a pololetních výsledků hospodaření, roční účetní závěrky
kalkulace nákladů PID a vývoje čerpání finančních
prostředků),
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• projednávala plnění plánu zadávacích řízení a její členové se účastnili hodnotitelských 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 Dopravního
podniku, a udělovala souhlas s uzavíráním některých smluv o prodeji nemovitostí Dopravního podniku
a pronájmu nemovitostí Dopravního podniku na dobu
určitou (nad 1 rok trvání pronájmu),
• sledovala problematiku udržitelnosti projektu prodloužení trasy metra V.A a zasmluvnění konečné ceny
stavební části díla,
• sledovala jednotlivé kroky přípravy výstavby trasy metra I.D,
• udělila souhlas s volbou či odvoláním členů představenstva společnosti s majetkovou účastí Dopravního
podniku,
• seznamovala se s výsledky jednotlivých interních auditů a sledovala plnění doporučených nápravných opatření,
• projednávala investiční plán a sledovala jeho plnění
a změny.
Dozorčí rada se zabývala celou škálou problematik
napříč všemi oblastmi podnikání společnosti.

Dozorčí rada udělila souhlas se změnou systému řízení
v dceřiných společnostech Dopravního podniku, Pražské
strojírně a.s. a Střední průmyslové škole dopravní, a.s.,
na tzv. německý model.
V souvislosti s odstraněním souběhu funkcí členů představenstva dozorčí rada doporučila představenstvu
schválit rozdělení působnosti jednotlivých členů představenstva podle oborů a schválila nové znění smlouvy
o výkonu funkce členů představenstva.
Dozorčí rada souhlasila s protinávrhem zaměstnavatele na nárůst mzdových tarifů, vyvolaný kolektivním vyjednáváním o dodatku Kolektivní smlouvy
na roky 2016–2017.
Dozorčí rada souhlasila s uplatněním disponibilních
daňových ztrát formou přerušení daňového odepisování
dlouhodobého hmotného majetku ve zdaňovacím období
roku 2016 s deklarovanými nefinančními dopady do hospodářského výsledku Dopravního podniku.
Zvláštní pozornost věnovala dozorčí rada problematice smluvního vztahu, týkajícího se pronájmu ploch pro
reklamní činnosti ve vlastnictví Dopravního podniku
a po celý rok dohlížela na posun v jednání ve věci úpravy
marží v rámci prodeje elektronického jízdného a závislosti Dopravního podniku na smluvním vztahu, zajištujícím správu řídicího a informačního dopravního systému.
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 Dopravního
podniku vyžádaly.
Komise pro bezpečnost a ICT
Komise pro bezpečnost a ICT byla v roce 2016 svolána
dvakrát, a to za účelem projednání stížnost předsedy
OO ZO OS ČMS DPP a informace o přehledu obsazenosti
provozních stanovišť a změny mezi rokem 2000–2016.

Komise pro strategii
Komise pro strategii se v roce 2016 sešla třikrát. Na programu březnového jednání byla informace o vývoji zavedení rádiového signálu mobilních sítí v pražském metru, na dubnovém jednání informace k ekonomickému
vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy a na červnové jednání byla předložena aktuální informace o stavu
Programu pro předcházení trestné činnosti.
Komise pro personální a mzdovou politiku
Komise pro personální a mzdovou politiku byla
v roce 2016 svolána devětkrát. Na svých jednáních
se zajímala zejména o realizaci koncepce nového hodnocení zaměstnanců, uvolňování zástupců odborových
organizací, zasílání zaměstnanců na preventivní lékařské prohlídky, přehledem opatření k optimalizaci věkové
struktury zaměstnanců Dopravního podniku, přípravou
směrnice o e-learningu a novelizacemi Řádu organizačního, Řádu podpisového a Pracovního řádu.
ZÁVĚR:
Dozorčí rada Dopravního podniku 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 Dopravního podniku.
Dozorčí rada věnovala vysokou pozornost vybraným
smluvním závazkům Dopravního podniku či výsledkům
interních auditů. Kontrolní činnosti dozorčí rady směřovala též na zasmluvnění konečné ceny stavební části díla
metra V.A a přípravu metra I.D.
Delegovaní zástupci dozorčí rady se v průběhu roku 2016
významnou měrou podíleli na práci hodnoticích komisí
ve vypsaných výběrových řízeních a veřejných zakázkách.
Je nutno konstatovat, že v průběhu roku 2016 dozorčí
rada s péčí řádného hospodáře plnila své poslání
kontrolního orgánu společnosti v souladu s platnými
zákony, stanovami společnosti, ostatními předpisy
a zájmy jediného akcionáře hl. m. Prahy a dohlížela
na výkon působnosti představenstva i na hospodaření
společnosti.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU
PRO AUDIT DOPRAVNÍHO PODNIKU
HL. M. PRAHY, AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI, V ROCE 2016
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 společnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost,
(dále jen „DP“). VpA pracoval v roce 2016 jako samostatný orgán společnosti, ze svých jednání pořizoval usnesení a zápisy, které jsou archivovány.
VpA pracoval do února 2016 v tříčlenném složení.
Dne 24. 2. 2016 došlo uplynutím funkčního období k zániku funkce předsedy Ing. Miroslava Zámečníka a dne
26. 6. 2016 zanikla uplynutím funkčního období funkce
i Ing. Pavlovi Černému. Valná hromada z důvodu srovnání délky mandátů členů VpA dne 16. 8. 2016 odvolala ke
dni 16. 8. 2016 z funkce člena VpA Ing. Zdenu Javornickou a jmenovala ke dni 17. 8. 2016 do funkce člena VpA
Ing. Ladislava Langra, Ing. Aleše Michla a Ing. Zdenu
Javornickou.
VpA od srpna do konce roku 2016 pracoval ve složení:
• Ing. Aleš Michl (předseda),
• Ing. Zdena Javornická (místopředsedkyně),
• Ing. Ladislav Langr.
V roce 2016 se VpA sešel celkem na 9 jednáních. Jednotlivá jednání se vždy řídila schváleným programem
a materiály, které byly členům VpA zasílány v časovém
předstihu.
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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 DP,
• informace o činnosti odboru Interní audit,
• závěrečné zprávy interních auditů,
• informace o plnění nápravných opatření,
• informace z jednání představenstva a dozorčí rady DP.
Vzhledem k projednávané problematice byli na jednání
VpA pravidelně přizváni generální ředitel, ekonomická
ředitelka / ekonomický ředitel, vedoucí odboru Interní
audit a případně další odborní zaměstnanci DP či externí auditor DP.
VpA v roce 2016 splnil své povinnosti dané platnou právní úpravou a stanovami společnosti.

účetní závěrku společnosti sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2015 za účetní období roku 2015 a zprávu
o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.
K auditorskému ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015 vzal VpA usnesením č. 4/2016/4
ze dne 26. 4. 2016 na vědomí výroční zprávu společnosti
za účetní období roku 2015 a zprávu nezávislého auditora společnosti Deloitte Audit s.r.o. k účetní závěrce
za rok 2015 a výroční zprávě za rok 2015, dále VpA doporučil valné hromadě DP postupovat v souladu s návrhem
představenstva, tj. schválit převod výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši zisku 1 255 407 tis. Kč na účet
429 – Neuhrazená ztráta z minulých let.
Na jednání 25. 8. 2016 VpA dále přijal usnesení
č. 6/2016/4, kterým doporučil určit společnost NEXIA
AP a.s. auditorem společnosti pro rok 2016–2019.

Z činnosti VpA lze uvést následující:
Na jednání 4. 2. 2016 vzal VpA na vědomí informaci
o činnosti odboru Interní audit za rok 2015 a schválil
plán činnosti Interního auditu DP na rok 2016.

VpA usnesením č. 8/2016/5 ze dne 31. 10. 2016 vzal
na vědomí kalkulaci dopadů dočasného přerušení daňového odepisování dlouhodobého hmotného majetku
a souhlasil s přerušením daňového odepisování dlouhodobého hmotného majetku z důvodu využití uplatnitelných daňových ztrát.

Dne 17. 3. 2016 VpA usnesením č. 2/2016/4 k účetní
závěrce a zprávě o vztazích za rok 2015 vzal na vědomí

V následujícím roce má VpA ambici mimo jiné dohlížet
nad implementací systému řízení rizik v DP.
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ZÁKON Č. 106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM

a Polska. Porazil tak dalších 35 velkých městských
obchodních společností zemí Visegrádské čtyřky. Vyplývá to z údajů občanského sdružení Oživení, které
žebříček sestavilo v rámci protikorupčních opatření.
Důraz vedení DPP na protikorupční politiku nese své
ovoce. Podle zjištění Oživení je Dopravní podnik nejtransparentnější městskou společností v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. „Vnímáme to jako
potvrzení správnosti naší strategie, která si klade jako
prioritu být transparentní vůči veřejnosti,“ zdůrazňuje
Martin Gillar, předseda představenstva a generální
ředitel DPP.

Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy,
akciové společnosti, v oblasti 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 2016
o činnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové
společnosti, (dále také jen „DPP“) v oblasti poskytování
informací podle zákona o informacích.
1. počet podaných žádostí o informace a počet
vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
a) počet podaných žádostí o informace:		
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

125
25

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím:

3

3. ú
 daje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání: 0
a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu
ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
• celkové náklady: nebyly vynaloženy žádné náklady
4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence: nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
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5. údaje o stížnostech podaných
na postup při vyřizování žádostí o informace
(dále jen „stížnost“):
a) počet podaných stížností: 		
b) důvod podání stížností na postup
Dopravního podniku hl. m. Prahy:
• § 16a odst. 1 písm. c)		
• § 16a odst. 1 písm. d) 		
c) způsob vyřízení Dopravním podnikem
hl. m. Prahy:
• § 16a odst. 6

12

6
6

6. další informace vztahující se k vyřizování
žádostí o poskytnutí informace:
a) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace
vztahovaly k:
• přepravní kontrole Dopravního podniku
hl. m. Prahy, akciová společnost

PRESTIŽNÍ VÍTĚZSTVÍ.
DPP JE NEJTRANSPARENTNĚJŠÍ MĚSTSKOU
SPOLEČNOSTÍ ZEMÍ V4
Praha 2. března 2017 – Dopravní podnik hl. m. Prahy
(DPP) je v žebříčku transparentnosti nejlépe hodnocenou firmou z České republiky, Slovenska, Maďarska

„Deficity v transparentnosti bohužel vykazovaly všechny hodnocené společnosti v rámci zemí V4. DPP obstál
v hodnocení nejlépe, nicméně obdržel z možných 100 %
pouze 60 %, tudíž zde vidíme ještě velký prostor pro
zlepšení,“ uvádí Andrea Kohoutková, advokátka spolupracující s Oživením.
V boji s korupcí má vedení DPP jednoznačnou podporu vládnoucích pražských politiků. „Jsme hrdí na to,
že mezi 36 městskými obchodními společnostmi ze čtyř
zemí zvítězil právě DPP. Navíc také uspěly Kolektory Praha. Je to pro nás další signál, že se věci vyvíjejí
správným směrem. Nechceme ale usnout na vavřínech
a budeme jako akcionář na DPP tlačit, aby jeho vedení
dále zpřístupňovalo maximum důležitých informací nejen pro Pražany,“ sděluje Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy.

„Když se podíváme, jaký byl ještě před pár lety obraz
Dopravního podniku, tak je vítězství v anketě významným posunem k lepšímu. Pro Pražana je však myslím
ještě důležitější to, že Dopravní podnik výborně funguje,
neustále zvyšuje své dopravní výkony a vozí stále více
cestujících, kteří dávají MHD přednost před individuální
automobilovou dopravou,“ řekl Petr Dolínek, náměstek
primátorky pro dopravu, sport a volný čas.
DPP uspěl zejména díky zprostředkování přístupu k informacím. Podle Oživení nabízí DPP na webu snadno

přístupné informace o společnosti s rozcestníkem k dokumentům, transparentně informuje o postupu podání žádosti o informace a také uvádí, do kdy na žádost
odpoví. „Musíme se chovat jako moderní společnost
21. století, i když to často není jednoduché, považujeme
to v dnešní době za standard,“ doplňuje Martin Gillar.
Zpráva Oživení dále vyzdvihuje komunikaci DPP ohledně
vlastnické struktury, způsobu hlasování a rozhodovacích
procesů společnosti.
Výsledky nezávislé studie občanského sdružení Oživení
tak ukazují, že se DPP povedlo oprostit od chyb minulých vedení, kdy byly aktivity společnosti spojovány s netransparentností a korupčním prostředím.
TOP 5 českých městských společností ze čtyř
evropských zemí podle žebříčku Oživení:
Pořadí

Hodnocení

DPP

1.

60,42 %

Kolektory Praha, a.s.

6.

47,67 %

Teplárny Brno, a.s.

7.

46,83 %

Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s.

12.

40,00 %

SAKO Brno, a.s.

14.

37,58 %

TOP 5 městských společností v zemích V4
podle Oživení:
Pořadí

Hodnocení

Země

DPP

1.

60,42 %

CZ

FKF Zrt.

2.

55,67 %

HU

Public Transport Company
Bratislava, Inc.

3.

54,17 %

SK

Miskolc Városi Közlekedsi
Zrt.

4.

51,67 %

HU

Szeged IKV Zrt.

5.

49,00 %

HU
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PROVOZNĚ TECHNICKÉ UKAZATELE

SEZNAM LINEK

POČET PROVOZOVANÝCH LINEK, JEJICH DÉLKA (V KM) A PRŮMĚRNÁ RYCHLOST (V KM/H)

LINKY METRA PROVOZOVANÉ K 31. 12. 2016

počet provozovaných linek

Metro

jízd. doba v min.

noční

cestovní

oběžná (provozní)

A

Nemocnice Motol – Depo Hostivař

16 957

31,17

3

-

65,4

35,65

33,21

B

Černý Most – Zličín

25 706

41,17

C

Háje – Letňany

22 425

35,83

Tramvaje

24

9

547,4

18,77

13,00

128

14

1 695,3

25,31

16,80

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

PRŮMĚRNÝ POČET VYPRAVENÝCH VOZŮ ZA 1 DEN (V PRAVIDELNÉM PROVOZU MIMO PRÁZDNINOVÉ OBDOBÍ)
sedlo

ranní špička

odpolední špička

sobota

neděle

Metro

503

265

400

167

180

Tramvaje

620

448

595

358

334

Autobusy

897

501

834

409

396

PROVOZNÍ VOZOVÉ A MÍSTOVÉ KILOMETRY (TIS. KM)
vozové km (tis. vozkm)

místové km (tis. mkm)

Metro

57 529

10 604 617

Tramvaje

41 893

6 001 538

Autobusy

62 825

5 305 777

19

1 853

162 266

21 913 785

Celkem

délka trati v m *

denní

Autobusy

Lanová dráha

trasa

průměrná rychlost (v km/h)

délka
linek v km

* Délkou trati se rozumí vzdálenost mezi středy koncových stanic v 1. koleji, údaj vychází ze zaměření skutečného stavu a ten byl
poskytnut JDCM. Pro jízdní dobu v minutách byl použit čas dle SJŘ – u každé trasy vždy ten nejdelší.

Linka A má 17 stanic:

Linka B má 24 stanic:

Linka C má 20 stanic:

Nemocnice Motol

Černý Most

Háje

Petřiny

Rajská zahrada

Opatov

Nádraží Veleslavín

Hloubětín

Chodov

Bořislavka

Kolbenova

Roztyly

Dejvická

Vysočanská

Kačerov

Hradčanská

Českomoravská

Budějovická

Malostranská

Palmovka

Pankrác

Staroměstská

Invalidovna

Pražského povstání

Můstek (přestupní)

Křižíkova

Vyšehrad

Muzeum (přestupní)

Florenc (přestupní)

I. P. Pavlova

Náměstí Míru

Náměstí Republiky

Muzeum (přestupní)

Jiřího z Poděbrad

Můstek (přestupní)

Hlavní nádraží

Flora

Národní třída

Florenc (přestupní)

Želivského

Karlovo náměstí

Vltavská

Strašnická

Anděl

Nádraží Holešovice

Skalka

Smíchovské nádraží

Kobylisy

Depo Hostivař

Radlická

Ládví

Jinonice

Střížkov

Pozn.: Bez kilometrů smluvní dopravy, náhradní autobusové dopravy a historické (nostalgické) tramvajové linky.
Vozkm tramvají nejsou přepočtené. Autobusy jsou počítány včetně příměstských linek
pásmový provoz:
Nemocnice Motol – Petřiny
Skalka – Depo Hostivař

Nové Butovice

Prosek

Hůrka

Letňany

Lužiny
Luka
Stodůlky

pásmový provoz:
Ládví – Letňany

Zličín

72
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LINKY TRAMVAJÍ PROVOZOVANÉ K 31. 12. 2016 (ZÁKLADNÍ LINKOVÉ VEDENÍ – BEZVÝLUKOVÝ STAV)
DENNÍ LINKY

NOČNÍ LINKY

Linka

74

Trasa

průměrná délka
bez smyček v m

průměrná jízdní
doba v minutách

Linka

Trasa

průměrná délka
bez smyček v m

průměrná jízdní
doba v minutách

1

Sídliště Petřiny – Spojovací

14 110

42,5

51

Divoká Šárka – Nádraží Strašnice / Radošovická

18 840

59,0

2

Sídliště Petřiny – Nádraží Braník

14 670

44,5

52

Lehovec – Nádraží Modřany / Levského

22 230

54,5

3

Levského / Sídl. Modřany – Kobylisy / Březiněveská

20 270

57,0

53

Sídliště Ďáblice – Vozovna Pankrác

16 020

47,0

4

Sídliště Barrandov – Čechovo náměstí

11 240

38,5

54

Lehovec – Sídliště Barrandov

22 240

62,0

5

Sídliště Barrandov – Ústřední dílny DP

17 560

56,0

55

Vozovna Kobylisy – Ústřední dílny DP

21 500

59,0

6

Palmovka – Kubánské náměstí

13 230

48,5

56

Sídliště Petřiny – Spořilov

17 220

50,0

7

Radlická – Černokostelecká

11 590

40,5

57

Bílá Hora – Nádraží Hostivař

21 310

60,5

8

Nádraží Podbaba – Starý Hloubětín

13 790

44,0

58

Sídliště Řepy – Spojovací

18 610

52,5

9

Sídliště Řepy – Spojovací

17 380

54,5

59

Sídliště Řepy – Nádraží Hostivař

20 600

57,5

10

Sídliště Řepy – Sídliště Ďáblice

22 290

72,0

11

Spořilov – Spojovací

12 700

44,0

12

Sídliště Barrandov – Výstaviště Holešovice

15 980

52,0

13

Náměstí Bratří Synků – Černokostelecká

7 690

29,0

14

Spořilov – Nádraží Vysočany / Vysočanská

15 330

52,0

Linka

průměrná délka
bez smyček v m

průměrná jízdní
doba v minutách

15

Kotlářka – Olšanské hřbitovy

11 450

39,0

LD

Újezd – Petřín

16

Sídliště Řepy – Lehovec

22 740

72,5

91

Vozovna Střešovice – Výstaviště Holešovice

17

Levského / Sídl. Modřany – Vozovna Kobylisy

20 030

52,5

18

Nádraží Podbaba – Vozovna Pankrác

11 390

41,0

20

Sídliště Barrandov – Divoká Šárka

16 920

50,0

21

Levského / Sídl. Modřany – Kotlářka

14 440

35,5

22

Bílá Hora – Nádraží Hostivař

20 950

67,0

24

Březiněveská / Kobylisy – Kubánské náměstí

14 340

49,0

25

Bílá Hora – Lehovec

17 560

52,0

26

Divoká Šárka – Nádraží Hostivař

20 550

63,5

LANOVÁ DRÁHA A HISTORICKÁ TRAMVAJ
Trasa

510

3,0

9 310

34,5

75

AUTOBUSOVÉ LINKY PROVOZOVANÉ DP K 31. 12. 2016
A) LINKY ZÁKLADNÍ SÍTĚ
Linka

76

Trasa

průměrná délka
linky v m

průměrná jízdní
doba v minutách

100

Zličín – Letiště

11 050

19

135

Florenc – Chodov

13 050

41

101

Sídliště Skalka – Tolstého

10 350

31

136

Sídliště Čakovice – Jižní Město

25 975

72

102

Šimůnkova – Staré Bohnice

6 900

17

137

Na Knížecí – Velká Ohrada

12 200

34

103

Ládví – Březiněves

6 500

15

138

Zentiva – Nemocnice Krč

13 100

37

105

Smíchovské nádraží – Smíchovské nádraží

9 500

19

139

Želivského – Komořany

15 250

45

106

Kačerov – Nádraží Braník

7 575

21

140

Palmovka – Miškovice

11 325

29

107

Dejvická – Suchdol

5 925

13

141

Hloubětínská – Ve Žlíbku

10 950

27

108

Sídliště Na Dědině – Bořislavka

13 125

37

142

Nové Butovice – Nové Vokovice

17 925

49

109

Palmovka – VÚ Běchovice

12 900

29

143

Dejvická – Stadion Strahov

4 000

12

111

Skalka – Koloděje

12 800

29

144

Kobylisy – Poliklinika Mazurská

3 475

7

112

Nádraží Holešovice – Podhoří

4 975

13

145

Kobylisy – Sídliště Čimice

4 300

11

113

Kačerov – Točná

11 000

27

147

Dejvická – Výhledy

6 575

15

114

Kačerov – Ústavy Akademie věd

3 225

9

148

I. P. Pavlova – I. P. Pavlova

4 200

16

116

Dejvická – Nebušice

9 600

23

149

Dejvická – Bavorská

17 000

46

117

Poliklinika Budějovická – Čechova čtvrť

13 850

37

150

Želivského – Na Beránku

14 275

41

118

Sídliště Spořilov – Smíchovské nádraží

10 925

28

151

Českomoravská – Novoborská

119

Nádraží Veleslavín – Letiště

8 750

19

152

Sídliště Čimice – Českomoravská

120

Na Knížecí – Nádraží Radotín

16 100

40

156

121

Poliklinika Budějovická – Nádraží Braník

8 700

26

157

123

Na Knížecí – Šmukýřka

5 750

17

124

Habrová – Dvorce

13 450

45

125

Smíchovské nádraží – Skalka

24 050

128

Hlubočepy – Hlubočepy

129

Smíchovské nádraží – Baně

130

Zličín – Chaplinovo náměstí

131

Bořislavka – Hradčanská

133
134

8 575

24

10 925

28

Nádraží Holešovice – Nádraží Holešovice

9 100

30

Kačerov – Násirovo náměstí

6 850

18

158

Letňany – Třeboradice

8 025

20

47

160

Dejvická – Výhledy

11 425

31

2 250

8

161

Bořislavka – Přední Kopanina

6 575

14

13 050

21

162

Kobylisy – Dolní Chabry

4 450

11

13 325

31

163

Želivského – Sídliště Rohožník

18 600

45

5 650

17

167

Na Knížecí – Nemocnice Na Homolce

7 675

21

Florenc – Sídliště Malešice

6 425

20

168

Nové Butovice – Bílá Hora

17 175

45

Podolská vodárna – Zelený pruh

6 400

23

169

Kobylisy – Sídliště Čimice

4 325

10

159 – linka zrušena

77

170

Jižní Město – Pražská čtvrť

172

Smíchovské nádraží – Na Hvězdárně

19 850

55

241

Smíchovské nádraží – Lipence

13 950

24

8 325

17

244

Smíchovské nádraží – Sídliště Radotín

11 000

20

174
175

Vypich – Třebonice

12 100

29

245

Nádraží Radotín – Nádraží Radotín

Florenc – Háje

18 300

53

250

Černý Most – Sídliště Rohožník

176

Karlovo náměstí – Stadion Strahov

177

Poliklinika Mazurská – Chodov

4 575

15

253

Smíchovské nádraží – Na Beránku

27 850

75

255

Sídliště Stodůlky – Zbraslavské náměstí

257

Zličín – Sobín

179 – linka zrušena

6 150

18

12 075

22

9 450

21

18 875

38

3 700

9

9 000

19

261 – linka zrušena

180

Obchodní centrum Zličín – Dejvická

14 650

41

181

Černý Most – Opatov

14 300

37

265

Nádraží Uhříněves – Kolovraty

182

Poliklinika Prosek – Opatov

18 175

46

266

Depo Hostivař – Královice

14 375

28

183

Vozovna Kobylisy – Háje

23 075

55

267

Háje – Nedvězí

14 025

31

184

Velká Ohrada – Hradčanská

12 675

31

273 – linka zrušena

185

Palmovka – Vinořský hřbitov

12 775

29

291 – linka zrušena

188

Želivského – Kavčí hory

13 650

40

189

Kačerov – Sídliště Lhotka

4 375

12

191

Na Knížecí – Letiště

20 575

52

192

Nemocnice pod Petřínem – Nemocnice pod Petřínem

1 950

10

průměrná délka
linky v m

průměrná jízdní
doba v minutách

193

Nádraží Vršovice – Šeberák

11 700

36

501

Sídliště Lhotka – Jinonice

14 400

30

195

Krausova – Jesenická

15 725

44

502

Řeporyjské náměstí – Suchdol

19 600

36

196

Kloboučnická – Smíchovské nádraží

12 800

33

503

Palmovka – Sídliště Rohožník

17 175

31

197

Háje – Smíchovské nádraží

22 725

54

504

Sídliště Stodůlky – Sídliště Písnice

28 300

60

200

Kobylisy – Sídliště Bohnice

4 100

10

505

Sídliště Čimice – Jižní Město

29 325

63

201

Nádraží Holešovice – Černý most

21 700

54

506

Strašnická – Nádraží Uhříněves

19 575

42

202

Poliklinika Mazurská – Nádraží Kbely

15 875

37

507

Smíchovské nádraží – Sídliště Zbraslav

11 450

15

207

Staroměstská – Ohrada

5 375

21

509

Florenc – Dubeč

18 125

40

213

Želivského – Jižní Město

10 625

29

510

Letiště – Na Beránku

34 725

75

215

Kačerov – Sídliště Libuš

4 700

13

511

Čakovice – Nádraží Hostivař

37 575

74

222

Černý most – VÚ Běchovice

7 450

15

512

Lehovec – Ve Žlíbku

8 075

16

230

Holyně – Filmové ateliery

7 750

21

513

Palmovka – Vinoř

15 275

27

231

Na Knížecí – Na Knížecí

5 050

16

514

Sídliště Ďáblice – Březiněves

5 300

10

236

Zámky – Podhoří

6 900

16

515

Hradčanská – Nebušice

11 425

25

186 – linka zrušena
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B) NOČNÍ LINKY
Linka

Trasa

79

C) ŠKOLNÍ LINKY

D) LINKY PŘÍMĚSTSKÉ

Linka

Trasa

průměrná délka
linky v m

průměrná jízdní
doba v minutách

Linka

Trasa

průměrná délka
linky v m

průměrná jízdní
doba v minutách

551

Sídliště Čimice – Šimůnkova

4 250

10

301

Luka – Chýnice

8 400

19

552

Ústřední – Morseova

6 450

17

305

Náměstí Jiřího Berana – Hovorčovice

553

Štěrboholy – Škola Dubeč

4 575

8

312

Bořislavka – Lichoceves

4 875

11

16 050

33

555

Nebušice – Dejvická

10 850

27

329

Sídliště Skalka – Škvorec, náměstí

28 625

58

556

Knovízská – Mokrá

2 350

7

340

Dejvická – Roztoky, Levý Hradec

10 250

21

558

Žvahov – Hlubočepy

8 950

23

347

Zličín – Motol

22 250

45

559

Jahodnice II – Hloubětínská

6 575

16

351

Letňany – Neratovice, žel. st.

19 275

42

560

Bílá Hora – Na Okraji

561

Sídliště Zbraslav – Velká Chuchle

564

4 250

13

352

Luka – Jinočany, náměstí

7 225

18

13 700

30

355

Dejvická – Únětice

10 600

23

Polesná – Sudějovická

3 700

11

359

Suchdol – Roztoky, Bělina

11 925

26

565

Stadion Strahov – Weberova

4 700

11

363

Opatov – Velké Popovice, Todice

24 000

52

566

Nové Butovice – Zadní Kopanina

7 350

17

364

Depo Hostivař – Doubek

23 125

43

567

Habrová – Olšanské náměstí

2 800

9

366

Depo Hostivař – Březí, Podskalí

20 125

38

569

Otěšínská – Škola Radotín

3 900

12

570

Pitkovice – Na Vartě

5 650

14

8 750

20

571

Správa sociálního zabezpečení – Škola Radlice

3 700

10

575

Náměstí Jiřího Berana – Sídliště Čakovice

2 250

4

576 – linka zrušena

Noční příměstská linka
605

Modrá škola – Čestlice

E) LINKY ZLD
(linky jsou určeny pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu a pro jejich doprovod)
Linka
H1

Trasa
Chodov – Obchodní centrum Černý Most

průměrná délka
linky v m

průměrná jízdní
doba v minutách

38 725

96

průměrná délka
linky v m

průměrná jízdní
doba v minutách

17 975

41

F) LINKA AIRPORT EXPRESS
Linka
AE

80

Trasa
Hlavní nádraží – Letiště

81

ZÁSADNĚJŠÍ ZMĚNY VE VEDENÍ
LINEK PID V PRŮBĚHU ROKU 2016
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1. 5. 2016		
		
		
		
		
		
		

• linka 137 převedena do trasy Na Knížecí – U Waltrovky – Nové Butovice – Velká Ohrada
• linka 149 převedena do trasy Dejvická – Nové Butovice – Bavorská
• linka 172 převedena do trasy Smíchovské nádraží – Na Hvězdárně
• linka 174 převedena do trasy Kukulova / Vypich – Luka – Řeporyjské náměstí – Třebonice
• linka 179 zrušena
• linka 301 zkrácena do trasy Luka – Chýnice
• linka 352 zkrácena do trasy Luka – Jinočany, náměstí

28. 8. 2016
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• zřízena nová linka 2 v trase Sídliště Petřiny – Nádraží Braník
• linka 3 provozována pouze bez vložených spojů
• linka 4 převedena do trasy Sídliště Barrandov – Čechovo náměstí
• linka 5 převedena do trasy Sídliště Barrandov – Ústřední dílny DP
• linka 6 převedena do trasy Palmovka – Kubánské náměstí
• linka 11 celodenně a celotýdenně vedena až na Spojovací
• linka 12 převedena do trasy Sídliště Barrandov – Výstaviště Holešovice
• linka 14 převedena do trasy Vysočanská – Spořilov
• zřízena nová linka 15 v trase Kotlářka – Olšanské hřbitovy
• linka 18 převedena do trasy Nádraží Podbaba – Vozovna Pankrác
• linka 20 převedena do trasy Divoká Šárka – Sídliště Barrandov
• zřízena nová linka 21 v trase Levského / Sídliště Modřany – Kotlářka
• linka 22 – cca polovina spojů ve směru z centra zkrácena na Vypich
• linka 24 převedena do trasy Březiněveská – Kubánské náměstí
• linka 25 prodloužena ve směru z centra na Bílou Horu
• zřízena nová linka 130 v trase Zličín – Chaplinovo náměstí
• linka 230 zkrácena do trasy Filmové ateliéry – Holyně

1. 9. 2016		

• linka 566 prodloužena z Řeporyjského náměstí do Zadní Kopaniny

15. 10. 2016
		
		
		
		
		

• linka 101 převedena do trasy Tolstého – Skalka – Sídliště Skalka
• linka 102 vybranými spoji prodloužena z Kobylis na Šimůnkovu
• zřízena nová linka 117 v trase Poliklinika Budějovická – Čechova čtvrť
• linka 121 zkrácena do trasy Poliklinika Budějovická – Nádraží Braník
• zřízena nová linka 134 v trase Podolská vodárna – Zelený pruh
• linka 136 převedena do trasy Sídliště Čakovice – Jižní Město

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• linka 138 převedena do trasy Nemocnice Krč – Sídliště Spořilov Skalka – Zentiva
• linka 140 vybranými spoji prodloužena z Čakovic do Miškovic
• zřízena nová linka 145 v trase Kobylisy – Sídliště Čimice
• linka 152 prodloužena z Kobylis na Českomoravskou
• zřízena nová linka 154 v trase Strašnická – Koleje Jižní Město
• linka 157 převedena do trasy Kačerov – Násirovo náměstí
• linka 158 převedena do trasy Letňany – Čakovice – Třeboradice
• linky 159, 186 zrušeny, linka 261 předána cizímu dopravci
• linka 175 prodloužena ze Sídliště Petrovice na Háje
• zřízena nová linka 182 v trase Poliklinika Prosek – Opatov
• linka 183 převedena do trasy Vozovna Kobylisy – Háje
• linka 193 zkrácena do trasy Nádraží Vršovice – Šeberák
• linka 195 převedena do trasy Krausova – Jesenická
• linka 196 převedena do trasy Smíchovské nádraží – Kačerov – Kloboučnická
• linka 201 převedena do trasy Nádraží Holešovice – Černý Most
• linka 202 převedena do trasy Poliklinika Mazurská – Čakovice – Nádraží Kbely
• zřízena nová linka 222 v trase Černý Most – Výzkumné ústavy Běchovice
• linka 273 převedena na linku 141 beze změny trasy (Hloubětínská – Ve Žlíbku)
• linka 291 převedena na linku 148 beze změny trasy (I. P. Pavlova – Karlovo náměstí)
• zřízena nová linka 552 v trase Ústřední – Morseova
• linka 564 prodloužena ze Sídliště Rohožník na Sudějovickou

11. 12. 2016

• linka 113 prodloužena vybranými spoji z Písnice na Točnou.

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 k finanční úhradě MČ Prahy 5 byla od 17. 10. 2015 po celý rok 2016 linka 123 v pracovní
dny provozována v trase Na Knížecí – Kavalírka – Šmukýřka).
		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 DP.
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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.

TARIF JE U JEDNOTLIVÉHO JÍZDNÉHO A ČASOVÝCH
PŘEDPLATNÍCH JÍZDENEK:

Městská hromadná doprava je doprava provozovaná
na území hl. m. Prahy.

1) přestupní – pro jednotlivé jízdenky, předplatní časové
krátkodobé jízdenky, časové kupony platné 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.

Tarifně je území hl. m. Prahy rozděleno na pásma P a 0,
která jsou celkem započítávána jako čtyři tarifní pásma.
Pásmo „P“ má dvojnásobnou tarifní hodnotu a zahrnuje metro, tramvaje, autobusy MHD (linky č. 100–297
a 501–576), lanovku na Petřín, přívozy a vybrané traťové
úseky železnice.

Seznam zastávek zařazených do pásma B, pro vlaky
zapojené do systému PID – stanice a zastávky zařazené
do pásma 0 nebo B“, je uveden v „Tarifu pražské
integrované dopravy“ s platností od 1. 2. 2016 – včetně
Dodatku č. 4 platného od 1. 9. 2016 a Dodatku č. 6
platného od 11. 12. 2016.

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.

2) zvláštní jízdenky AE (Airport Express).

Příměstská doprava PID je doprava mimo území
hl. m. Prahy, která je pro potřeby Tarifu PID rozdělena
na sedm vnějších pásem – „Tarifní pásma 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7“.
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81-71M
M1

kloubové

T

odstaveno **)

průměrné stáří
z provozního
stavu

465

465

0

10,15

4

4

0

11,96

265

265

0

13,45

Solaris U8,9LE nízkopodlažní

40

40

0

2,74

730

0

11,35

SOR BN 8,5 nízkopodlažní

21

21

0

5,68

T3 R.P

350

350

0

11,66

B 931

22

21

1

16,60

T3 R.PLF nízkopodlažní

33

33

0

7,30

B 951

131

131

0

12,35

T3 M

26

21

5

22,29

T3 SU

34

15

19

29,33

T6A5

113

106

7

20,24

KT8N2 nízkopodlažní

48

48

0

6,75

14 T nízkopodlažní

57

57

0

8,37

196

196

0

2,44

Celkem sólo

556

525

31

14,05

Celkem kloubové

301

301

0

4,25

857

826

31

10,48

Celkem Tramvaje

Ikarus E91 nízkopodlažní

730

15 T nízkopodlažní

standardní

sólo

Celkem Metro

provozní *)
(evidenční) stav
skutečný

C 934
Citybus + Citelis nízkopodlažní
Crossway nízkopodlažní

A

1

1

0

17,67

247

229

18

14,72

8

8

0

5,53

239

240

0

4,61

VanHool nízkopodlažní

0

1

0

6,81

B 941

67

61

6

17,48

B 961

31

30

1

13,99

SOR NB 18 nízkopodlažní

347

349

0

4,03

City kloubový nízkopodlažní

46

43

3

13,13

SOR NB 12, BN 12, EBN 11 nízkop.

kloubové

M

inventární
(účetní) stav
skutečný

Mid

STAV VOZOVÉHO PARKU PRO PID
K 31. 12. 2016

Celkem Midi

65

65

0

4,26

Celkem standardní

648

630

19

10,34

491

484

10

7,15

1 204

1 179

29

8,69

Celkem kloubové
Celkem Autobusy

* Jsou započítány dva autobusy SOR NB18, VanHool a SOR EBN11, které jsou v nájmu, do inventárního stavu nejsou započítány.
** Odstaveno k modernizaci, rekonstrukci a likvidaci; nové a modernizované vozy dosud nezprovozněné.
Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty historická vozidla a zájezdový autobus, který není určen pro provoz v MHD.
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.
Provozní evidenční stav zahrnuje vozy schválené pro provoz v PID s cestujícími, včetně vozů v běžných opravách.
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PERSONÁLNÍ UKAZATELE

EKONOMICKÉ UKAZATELE

POČET ZAMĚSTNANCŮ
(EVIDENČNÍ STAV K 31. 12. 2016)

PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ NÁKLADŮ NA CELKOVÝCH NÁKLADECH PID
(V TIS. KČ)

POČET ZAMĚSTNANCŮ DLE PROFESNÍCH KATEGORIÍ
ZA ROK 2016 (PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ STAV)

kategorie

kategorie

řidiči MHD
z toho:

4 243
strojvedoucí M

618

řidiči T

1 390

řidiči A

2 235

dělníci

3 170

POP

426

TH zaměstnanci
z toho:

3 097
TH zam. dle bodu 2.5.1 a) KS

988

TH zam. dle bodu 2.5.1 b) KS

2 109

celkem

10 936

%

řidiči MHD

4 204

z toho:

strojvedoucí M

613

kategorie

Provozní režie

638 579

4,15

Náklady na služby

581 798

3,79

řidiči A

2 223

Náklady na koordinaci a řízení

1 089 115

7,08

3 184

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

630 543

4,10

15 378 652

100,00

POP

430

TH zaměstnanci
TH zam. dle bodu 2.5.1 a) KS

982

TH zam. dle bodu 2.5.1 b) KS

2 102

celkem

vzdělání

celkem

%

řidiči MHD

1 880 403

35 385

vysokoškolské

606

5,54

1 161 396

29 943

střední s maturitou

4 541

41,52

4 870

44,53

919

8,41

10 936

100,00

152 455

28 613

střední bez maturity

TH zaměstnanci

1 554 284

41 424

základní

celkem

4 748 538

35 237

celkem

STRUKTURA PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA PID BEZ DOPRAVNÍCH CEST
(V TIS. KČ)

10 902

VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA DLE EVIDENČNÍHO
STAVU K 31. 12. 2016

průměrná
mzda v Kč

Náklady PID celkem

3 084

dělníci
POP

88

mzdové náklady,
vč. OON v tis. Kč

80,88

1 368

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 2016

12 438 617

řidiči T

dělníci

z toho:

Přímé náklady (vč. nákladů na dopravní cesty)

%
Opravy vozů PID

2 839 279

32,25

Spotřeba pohonných hmot, materiálů a trakční energie

1 132 130

12,86

Personální náklady řidičů PID

3 097 498

35,18

Odpisy vozů PID

1 524 486

17,32

210 105

2,39

8 803 498

100,00

Ostatní přímé náklady na provoz PID
Přímé náklady PID (na provoz dopravy) 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

11 743 533

76,36

3 635 119

23,64

15 378 652

100,00
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PŘEPRAVNÍ TRŽBY

ÚČELOVÁ DOTACE

TRŽBY Z JÍZDNÉHO V RÁMCI SYSTÉMU PID ZA ROK 2016 (V TIS. KČ)
(VČETNĚ TRŽEB OSTATNÍCH DOPRAVCŮ ZAHRNUTÝCH DO SYSTÉMU PID)

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

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

2 219 272

56,24

I. provozní úsek trasy D metra

5 043

- tržby z jednotlivého jízdného, vč. USV strojků

1 727 095

43,76

Bezbariérová opatření

4 138

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

7 080

TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec

1 850
2 397

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

3 946 367

100,00

Vnější pásma:
- tržby z časových doplňkových kuponů
- tržby z jednotlivého jízdného, vč. USV strojků
Celkem vnější pásma

228 276

73,32

TT Divoká Šárka – Dědinská

83 087

26,68

RTT Nuselská – U Plynárny

128 837

RTT Vršovická (Otakarova – Kubánské náměstí)

100 000

4 257 730

Běžná dotace z rozpočtu HMP celkem

249 345

3 668 568

Operační program Praha-Konkurenceschopnost

311 363

Tržby z jízdného v rámci systému PID za rok 2016 celkem
z toho

- tržby DP, a.s.
- tržby smluvních dopravců

Tržby z jízdného v rámci systému PID za rok 2016 celkem
Tržby za přirážky k jízdnému *
Tržby z jízdného v rámci systému PID, vč. přirážek k jízdnému za rok 2016 celkem
* předpisy přirážek k jízdnému za rok 2016

589 162
4 257 730
326 867
4 584 597

100,00

Výtah Anděl

0

3 826

0

43 360

Výtah Můstek

2 315

26 236

RTT Plzeňská II

6 781

76 855

RTT Střešovická - Na Petřinách

14 052

Celkem

26 974

0

305 707

276 319

0

305 707

Účelová investiční dotace celkem

159 256

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
Výtah Anděl

3

30

Výtah Můstek

3

30

10

122

RTT Plzeňská II

90

RTT Střešovická – Na Petřinách

13

Účelová investiční dotace celkem

29

148
0

330
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PŘEHLED DRUHŮ JÍZDNÍCH
DOKLADŮ K 31. 12. 2016
ČASOVÉ KUPONY K PŘEDPLATNÍ JÍZDENCE PLATNÉ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY
S VOLITELNÝM ZAČÁTKEM DOBY PLATNOSTI
Druh jízdního dokladu

ČASOVÉ KUPONY K OSOBNÍ KARTĚ PLATNÉ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY
S VOLITELNÝM ZAČÁTKEM DOBY PLATNOSTI
Cena jízdenky Kč

Časové kupony občanské zvýhodněné:

Časové kupony občanské zvýhodněné:
550,-

- 90denní

1 480,-

- čtvrtletní

1 480,-

- 150denní

2 450,-

- 5měsíční

2 450,-

- roční

3 650,-

- roční

3 650,-

- 30denní

550,-

260,-

pro juniory od 15 do 19 let

- měsíční

260,-

720,-

- čtvrtletní

720,-

- 150denní

1 200,-

- 5měsíční

1 200,-

- 300denní

2 400,-

-10měsíční

2 400,-

- 30denní
- 90denní

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

- měsíční

Časové kupony zvýhodněné:

- 90denní

pro žáky a studenty od 19 do 26 let

Cena jízdenky Kč

- 30denní

Časové kupony zvýhodněné:
pro juniory od 15 do 19 let

Druh jízdního dokladu

260,-

pro žáky a studenty od 19 do 26 let

- měsíční

260,-

720,-

- čtvrtletní

720,-

- 150denní

1 200,-

- 5měsíční

1 200,-

- 300denní

2 400,-

-10měsíční

2 400,-

- 30denní

250,-

- 90denní
- 150denní

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

- měsíční

250,-

660,-

- čtvrtletní

660,-

1 100,-

- 5měsíční

1 100,-

* Pro seniory od 65 do 70 let, kteří jsou držiteli Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného
(cena elektronického dokladu 120 Kč, cena papírového dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.
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ČASOVÉ KUPONY K NEPERSONALIZOVANÉ KARTĚ PLATNÉ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY
S VOLITELNÝM ZAČÁTKEM DOBY PLATNOSTI
Druh jízdního dokladu

JÍZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (P+0+B)
Cena jízdenky Kč

Časové kupony přenosné s volitelným začátkem doby platnosti:
- měsíční

Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky Kč

Přestupní plnocenné jízdenky:
670,-

- 30 minut

24,-

- čtvrtletní

1 880,-

- 90 minut

32,-

- roční

6 100,-

- při prodeji u řidiče autobusu 90 minut

40,-

Přestupní zvýhodněné jízdenky:

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:
- 30denní

670,-

- 90denní

1 880,-

- 365denní

6 100,-

- 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

110,-

- 24hodinová pro děti od 6 do 15 let a držitele průk. PID pro seniory
- 3denní plnocenná

310,-

* Předplatní časové krátkodobé jízdenky pro všechna pásma:
- 24hodinová plnocenná

ZAMĚSTNANECKÉ JÍZDNÉ

160,-

- 24hodinová pro dítě od 6 do 15 let
Druh jízdního dokladu

- roční pro zaměstnance
- roční pro rodinné příslušníky zaměstnanců
- roční pro důchodce
- roční pro rodinné příslušníky důchodců

Cena jízdenky Kč

55,-

80,-

* Pro MHD 70% podíl.

50,200,-

ZVLÁŠTNÍ JÍZDENKY AE (AIRPORT EXPRESS)

50,200,-

Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky Kč

Plnocenné nepřestupní
- Hlavní nádraží – Letiště

60,-

Zvýhodněné nepřestupní pro děti od 6 do 15 let
- Hlavní nádraží – Letiště
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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

Cena jízdenky Kč

Kupony pro jedno vnější pásmo:

Kupony pro sedm pásem:
- měsíční občanské zvýhodněné

1 560,-

- měsíční občanské zvýhodněné

300,-

- čtvrtletní občanské zvýhodněné

4 200,-

- čtvrtletní občanské zvýhodněné

760,-

- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

150,-

- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

380,-

Kupony pro dvě pásma:
- měsíční občanské zvýhodněné
- čtvrtletní občanské zvýhodněné

460,1 200,-

- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

230,-

- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

600,-

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,-

Kupony pro tři pásma:
- měsíční občanské zvýhodněné
- čtvrtletní občanské zvýhodněné

700,1 800,-

- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

350,-

- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

900,-

Kupony pro čtyři 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

920,2 400,455,1 190,-

Kupony pro pět pásem:
- měsíční občanské zvýhodněné

1 130,-

- čtvrtletní občanské zvýhodněné

3 000,-

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

565,1 500,-

Kupony pro šest pásem:
- měsíční občanské zvýhodněné

1 350,-

- čtvrtletní občanské zvýhodněné

3 600,-

- měsíční zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
- čtvrtletní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let
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675,1 795,-
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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:

Kupony pro sedm pásem:
- 30denní občanské zvýhodněné

1 560,-

- 30denní občanské zvýhodněné

300,-

- 90denní občanské zvýhodněné

4 200,-

- 90denní občanské zvýhodněné

760,-

- 30denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

780,-

- 30denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

150,-

- 90denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

2 100,-

- 90denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

380,-

Kupony pro dvě pásma:
- 30denní občanské zvýhodněné

460,-

- 90denní občanské zvýhodněné

Kupony pro osm pásem:
- 30denní občanské zvýhodněné

1 780,-

- 90denní občanské zvýhodněné

4 800,-

1 200,-

- 30denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

890,-

- 30denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

230,-

- 90denní zvýhodněné pro děti od 6 do 15 let

2 400,-

- 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:
- 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:
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- 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,-
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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

Cena jízdenky Kč
Měsíční kupony pro žáky a studenty od 15 do 26 let

Měsíční kupony pro žáky od 6 do 15 let
- pro jedno vnější pásmo samostatné

110,-

- pro jedno vnější pásmo samostatné

225,-

- pro dvě pásma

170,-

- pro dvě pásma

345,-

- pro tři pásma

260,-

- pro tři pásma

525,-

- pro čtyři pásma

345,-

- pro čtyři pásma

690,-

- pro pět pásem

420,-

- pro pět pásem

- pro šest pásem

500,-

- pro šest pásem

1 010,-

- pro sedm pásem

585,-

- pro sedm pásem

1 170,-

- pro osm pásem

665,-

- pro osm pásem

1 335,-

5měsíční kupony pro žáky a studenty od 15 do 26 let

5měsíční kupony pro žáky od 6 do 15 let
- pro jedno vnější pásmo samostatné

510,-

- pro jedno vnější pásmo samostatné

1 020,-

795,-

- pro dvě pásma

1 590,-

- pro tři pásma

1 195,-

- pro tři pásma

2 395,-

- pro čtyři pásma

1 590,-

- pro čtyři pásma

3 180,-

- pro pět pásem

1 970,-

- pro pět pásem

3 945,-

- pro šest pásem

2 360,-

- pro šest pásem

4 725,-

- pro sedm pásem

2 745,-

- pro sedm pásem

5 490,-

- pro osm pásem

3 135,-

- pro osm pásem

6 270,-

- pro dvě pásma

100

845,-
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JÍZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH
Druh jízdního dokladu

JÍZDENKY PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH – ZVLÁŠTNÍ ZLEVNĚNÉ
Cena jízdenky Kč

Základní jízdenky přestupní plnocenné:

Druh jízdního dokladu

Cena jízdenky Kč

Přestupní jízdenky žákovské od 6 do 15 let:

- pro dvě navazující pásma 15 min.

12,-

- pro dvě navazující pásma 15 min.

4,-

- pro dvě navazující pásma 30 min.

18,-

- pro dvě navazující pásma 30 min.

6,-

- pro tři navazující pásma 60 min.

24,-

- pro tři navazující pásma 60 min.

- pro čtyři navazující pásma 90 min.

32,-

- pro čtyři navazující pásma 90 min.

12,-

- pro pět navazujících pásem 120 min.

40,-

- pro pět navazujících pásem 120 min.

15,-

- pro šest navazujících pásem 150 min.

46,-

- pro šest navazujících pásem 150 min.

17,-

- pro sedm navazujících pásem 180 min.

54,-

- pro sedm navazujících pásem 180 min.

20,-

- pro osm navazujících pásem 210 min.

62,-

- pro osm navazujících pásem 210 min.

23,-

- pro devět navazujících pásem 240 min.

68,-

- pro devět navazujících pásem 240 min.

25,-

- pro deset navazujících pásem 270 min.

76,-

Přestupní jízdenky žákovské od 15 do 26 let:

- pro jedenáct navazujících pásem 300 min.

84,-

- pro dvě navazující pásma 15 min.

9,-

Základní jízdenky přestupní zvýhodněné:

9,-

- pro dvě navazující pásma 30 min.

13,-

6,-

- pro tři navazující pásma 60 min.

18,-

- pro dvě navazující pásma 30 min.

9,-

- pro čtyři navazující pásma 90 min.

24,-

- pro tři navazující pásma 60 min.

12,-

- pro pět navazujících pásem 120 min.

30,-

- pro čtyři navazující pásma 90 min.

16,-

- pro šest navazujících pásem 150 min.

34,-

- pro pět navazujících pásem 120 min.

20,-

- pro sedm navazujících pásem 180 min.

40,-

- pro šest navazujících pásem 150 min.

23,-

- pro osm navazujících pásem 210 min.

46,-

- pro sedm navazujících pásem 180 min.

27,-

- pro devět navazujících pásem 240 min.

51,-

- 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,-

- pro dvě navazující pásma 15 min.

- 24hodinová pro děti od 6 do 15 let
* Pro vnější pásma PID 30% podíl.

Druh jízdního dokladu
- plnocenná na 2 dny
- děti a studenti na 2 dny *

* Předplatní časové krátkodobé jízdenky pro všechna pásma:
- 24hodinová

PRAGUE CARD

160,80,-

Cena jízdenky Kč
1 280,940,-

- plnocenná na 3 dny

1 540,-

- děti a studenti na 3 dny *

1 120,-

- plnocenná na 4 dny (cena jízdenky odpovídá ceně dle tarifu)

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

2012

v Kč
2013

2014

2015

2016

Druh jízdního dokladu

Časové kupony občanské zvýhodněné:
- 30denní/měsíční

PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENKY PŘENOSNÉ S VOLITELNÝM ZAČÁTKEM DOBY PLATNOSTI
2012

2013

2014

v Kč
2015

2016

Časové kupony přenosné
550,-

550,-

550,-

550,-

550,-

- 30denní/měsíční

670,-

670,-

670,-

670,-

670,-

- 90denní/čtvrtletní

1 480,-

1 480,-

1 480,-

1 480,-

1 480,-

- 90denní/čtvrtletní

1 880,-

1 880,-

1 880,-

1 880,-

1 880,-

- 150denní/5měsíční

2 450,-

2 450,-

2 450,-

2 450,-

2 450,-

- 365denní/roční

6 100,-

6 100,-

6 100,-

6 100,-

6 100,-

- 365denní/roční (od 1. 7. 2015 = 3 650 Kč)

4 750,-

4 750,-

4 750,-

3 650,-

3 650,-

v Kč

PŘEDPLATNÍ ČASOVÉ JÍZDENKY ZVÝHODNĚNÉ
Druh jízdního dokladu

2012

2013

2014

2015

2016

Pro juniory od 15 do 19 let
- 30denní/měsíční

260,-

260,-

260,-

260,-

260,-

- 90denní/čtvrtletní

720,-

720,-

720,-

720,-

720,-

- 150denní/5měsíční

1 200,-

1 200,-

1 200,-

1 200,-

1 200,-

- 300denní/10měsíční

2 400,-

2 400,-

2 400,-

2 400,-

2 400,-

Pro žáky a studenty od 19 do 26 let
- 30denní/měsíční

260,-

260,-

260,-

260,-

260,-

- 90denní/čtvrtletní

720,-

720,-

720,-

720,-

720,-

- 150denní/5měsíční

1 200,-

1 200,-

1 200,-

1 200,-

1 200,-

- 300denní/10měsíční

2 400,-

2 400,-

2 400,-

2 400,-

2 400,-

* 250,-

* 250,-

* 250,-

* 250,-

* 250,-

* Pro seniory od 65 do 70 let, kteří jsou držiteli Dokladu
o nároku na zvláštní ceny jízdného (cena elektronického
dokladu 120 Kč, cena papírového dokladu 20 Kč), je cena
jízdného pro cesty po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.
Pro děti od 6 do 15 let, kteří jsou držiteli Dokladu o nároku
na zvláštní ceny jízdného (cena elektronického dokladu 120 Kč,
cena papírového dokladu 20 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.
Doprovod dětí do 3 let, pokud dítě bude držitelem speciálního
průkazu Dítě do 3 let nebo občanského průkazu nebo cestovního
pasu cestuje od 1. 7. 2015 za zvláštní cenu 0 Kč. Nevztahuje se
na železnici a AE.
Bezplatná přeprava psů – cestující s platnou jízdenkou PID
pro území Prahy (pásma P, 0 a B) nebo cestující s nárokem
na bezplatnou přepravu pro území Prahy neplatí za psa.
Ve vnějších pásmech platí pouze s časovým kuponem.

Pro seniory od 60 do 70 let a občany v hmotné nouzi:
- 30denní/měsíční
- 90denní/čtvrtletní
- 150denní/5měsíční
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* 660,-

* 660,-

* 660,-

* 660,-

* 660,-

* 1 100,-

* 1 100,-

* 1 100,-

* 1 100,-

* 1 100,-
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OBJEM CELKOVÝCH INVESTIČNÍCH
NÁKLADŮ A ZDROJŮ

Nákup nových tramvají

3 302 964

Nákup nových tramvají – splátka směneč. programu

800 000

Autobusy
Nákup nových autobusů

217 703

Nákup midibusů

3 997

Ostatní vozový park

OBJEM CELKOVÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ V ROCE 2016 (V TIS. KČ)

Celkem obnova vozového parku

651
18 029

Rekonstrukce stanice metra Opatov

10 982

Rekonstrukce stanice metra Skalka

166

OBJEM CELKOVÝCH INVESTIČNÍCH ZDROJŮ (V TIS. KČ)
z toho

Akce v přípravě

Celkem investiční výstavba metra

Výstavba tramvajových tratí
Rekonstrukce tramvajových tratí
Rekonstrukce kabelových tras

196 527

9 695
473 941
1 048
43 810

Vozovny a ústřední dílny

93 694
516

Zabezpečovací zařízení v metru

50 223

Celkem ostatní investiční akce

719 544

1 140 556

kompenzace (přiměřený zisk)

2 496 007

2 496 007

991 000

991 000

2 750 193

2 750 193

Ostatní zdroje
směnečný program / volné fin. prostředky
Operační program Praha-Konkurenceschopnost:
- dotace ze strukturálních fondů EU – investiční
- dotace ze strukturálních fondů EU – neinvestiční
- dotace z rozpočtu hl. m. Prahy – investiční
- dotace z rozpočtu hl. m. Prahy – neinvestiční

dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
kompenzace z roku 2012

Tramvaje

106

odpisy

- dotace z fondů EU – investiční

Metro

Technické zhodnocení tramvají (KT8D5)

investiční zdroje
použité na úhradu
faktur zaplacených
v roce 2016

305 707

305 317

330

330

26 974

949

29

29

672 913

511 258

390

26 025

Operační program Doprava – Trasa metra A

Obnova vozového parku

Nákup nových vozů – splátka úvěru

investiční zdroje
obdržené v roce 2016
na úhradu faktur zapl.
před rokem 2016

Vlastní investiční zdroje celkem
46 617

Výstavba a rekonstrukce měníren

Garáže a odstavné plochy

Investiční zdroje
celkem

5 043

Ostatní investiční akce
Výměna eskalátorů

6 749 278

161 656

Rekonstrukce stanice Jinonice

I. provozní úsek trasy D metra

272 934

Celkový objem investičních nákladů

Akce rozestavěné

Rekonstrukce nástupiště stanice Muzeum A

5 560 273

Ostatní investice do technické základny

Investiční výstavba metra

Trasa metra A

85 327

9 726

Celkový objem investičních zdrojů

161 655

249 345

249 345

74 663

74 663

7 567 161

817 883

6 749 278
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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 2016)
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.

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

1.1. O
 bchodní společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9,
PSČ 19022, 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. O
 vládající osoba ovládá podle údajů dostupných Ovládané osobě tyto další přímo ovládané osoby:
a) Kolektory Praha, a.s., se sídlem Praha 9, Pešlova 3, čp. 341, PSČ 19000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 7813 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 267 14 124 (podíl 100 %)
b) Kongresové centrum Praha, a.s., se sídlem Praha 4, 5. května 1640/65, Nusle, PSČ140 00, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 3275 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 630 80 249 (podíl 45,652 %)
c) Obecní dům, a.s., se sídlem Praha 1, náměstí Republiky 1090/5, Staré Město, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 9990 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 272 51 918 (podíl 100 %)
d) Pražská energetika Holding a.s. se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492, PSČ 10005, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 7020 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 264 28 059 (podíl 51 %)
e) Pražská plynárenská Holding a.s. se sídlem Praha 4, U plynárny 500/44, Michle, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 7151 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 264 42 272 (podíl 100 %)
f) Pražská teplárenská Holding a.s. se sídlem Praha 7, Partyzánská 1, PSČ 17000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 6889 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 264 16 808 (podíl 51 %)
g) Pražská vodohospodářská společnost a.s. se sídlem Praha 1 – Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 5290 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 256 56 112 (podíl 100 %)
h) Pražské služby, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka
B 2432 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 601 94 120 (podíl 76,92 %)
i) Rozvojové projekty Praha, a.s., Praha 1, se sídlem Opletalova 929/22, Nové Město, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 5231 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 256 49 329 (podíl 100 %)
j) TRADE CENTRE PRAHA a.s. se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 12000, zapsaná v obchodním rejstříku
spisová značka B 43 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 004 09 316 (podíl 100 %)
k) Úpravna vody Želivka, a.s., se sídlem Praha 10, K Horkám 16/23, Hostivař, PSČ 10200, zapsaná v obchodním
rejstříku spisová značka B 7437 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 264 96 224 (podíl 90,0353 %)
l) Zdroj pitné vody Káraný, a.s., se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku
spisová značka B 7438 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 264 96 402 (podíl 97,25 %)
m) Operátor ICT, a.s., se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 17000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 19676 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 027 95 281 (podíl 100 %)
n) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Praha 1, Řásnovka 770/8, Staré Město, PSČ 11000,
zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 20059 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 034 47 286
(podíl 100 %)
1.3. O
 vládající osoba ovládá podle údajů dostupných osobě ovládané nepřímo tyto další osoby a jejich dceřiné
společnosti
Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
a) Pražská strojírna a. s. se sídlem Praha 9 – Vinoř, Mladoboleslavská 133, PSČ 19017, zapsaná v obchodním
rejstříku spisová značka B 2318 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 601 93 298 (podíl 100 %)
b) Střední průmyslová škola dopravní, a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 298/217a, PSČ 15000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 5097 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 256 32 141 (podíl 100 %)
c) RENCAR PRAHA, a. s., se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, PSČ 18600, zapsaná v obchodním
rejstříku spisová značka B 86 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 005 06 397 (podíl 28 %)
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Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražská energetika Holding a.s.
a) Pražská energetika, a.s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 10005, zapsaná v obchodním rejstříku
spisová značka B 2405 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 601 93 913 (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, PSČ 15000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová
značka B 10158 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 273 76 516 (podíl 100 %)
b) eYello CZ, k.s., se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 10000, zapsaná v obchodním
rejstříku spisová značka A 76596 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 250 54 040 (podíl 90 %)
c) PREměření, a.s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ 10005, zapsaná v obchodním rejstříku spisová
značka B 5433 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 256 77 063 (podíl 100 %)
d) KORMAK Praha a.s. se sídlem Praha 10 – Uhříněves, K Sokolovně 667, PSČ 10400, zapsaná v obchodním
rejstříku spisová značka B 20181 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 485 92 307 (podíl 100 %)
e) KORMAK nemovitosti s.r.o. se sídlem Praha 10, K sokolovně 667/9, Uhříněves, PSČ 10400, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 215222 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 020 65 801 (podíl 100 %)
Společnost s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražská plynárenská Holding a.s.
a) Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 11000, zapsaná v obchodním
rejstříku spisová značka B 2337 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 601 93 492 (podíl 100 %)
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, PSČ 14508, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 10356 vedená u Městského soudu v Praze, IČ:
274 03 505 (podíl 100 %)
b) Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 4,
U plynárny 1450/2a, Michle, PČS 14000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 1878 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 471 16 471 (podíl 100 %)
c) Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 4,
U Plynárny 500, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 17568 vedená u Městského soudu
v Praze, IČ: 630 72 599 (podíl 100 %)
d) Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 4 –
Michle, U Plynárny 500, PSČ 14508, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 17753 vedená u Městského
soudu v Praze, IČ: 274 36 551 (podíl 100 %)
e) Informační služby - energetika, a.s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14100, zapsaná v obchodním
rejstříku spisová značka B 7946 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 264 20 830 (podíl 100 %)
Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražská teplárenská Holding a.s.
a) Pražská teplárenská a.s. se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 17000, zapsaná v obchodním rejstříku
spisová značka B 1509 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 452 73 600 (podíl 47,42 %)
b) PT měření, a.s., se sídlem Praha 8, Střelničná 2221/50, Libeň, PČS 18200, zapsaná v obchodním rejstříku
spisová značka B 20555 vedená u Městského soudu v Praze, IČ 040 02 385 (podíl 47,42 %)
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c) PT Real Estate, a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000, zapsaná v obchodním rejstříku
spisová značka B 21696 vedená u Městského soudu v Praze, IČ 051 97 155 (podíl 47,42 %)
Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražská teplárenská a.s.
a) TERMONTA PRAHA a.s. se sídlem Praha 10, Třebohostická 46/11, PSČ 10000, zapsaná v obchodním rejstříku
spisová značka B 1846 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 471 16 234 (podíl 100 %)
b) Teplo Neratovice, spol. s r.o., se sídlem Neratovice, Školní 162, PSČ 27711, zapsaná v obchodním rejstříku
spisová značka C 34074 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 498 27 316 (podíl 100 %)
c) Areál Třeboradice, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku
spisová značka B 18724 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 291 32 282 (podíl 5 %)
d) Energotrans SERVIS, a. s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, Holešovice, PČS 17000, zapsaná v obchodním
rejstříku spisová značka B 19399 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 293 52 797 (podíl 95 %)
e) Pražská teplárenská Trading, a. s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, Holešovice, PČS 17000, zapsaná
v obchodním rejstříku spisová značka B 19886 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 032 61 816 (podíl 100 %)
Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti PT Real Estate, a.s.
a) RPC, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, PČS 17000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová
značka B 20291 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 036 69 475 (podíl 100 %)
b) Nová Invalidovna, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, PČS 17000, zapsaná v obchodním
rejstříku spisová značka B 20290 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 036 58 767 (podíl 100 %)
c) Nový Veleslavín, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, PČS 17000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 20282 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 036 55 636 (podíl 100 %)
d) Nové Modřany, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, PČS 17000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 20289 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 036 58 082 (podíl 100 %)
e) Michelský trojúhelník, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, PČS 17000, zapsaná v obchodním
rejstříku spisová značka B 20283 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 036 34 051 (podíl 100 %)
f) Pod Juliskou, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, PČS 17000, zapsaná v obchodním rejstříku
spisová značka B 20281 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 036 68 231 (podíl 100 %)
g) PT Properties I, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, PČS 17000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 20287 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 036 53 901 (podíl 100 %)
h) PT Properties II, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, PČS 17000, zapsaná v obchodním
rejstříku spisová značka B 20285 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 036 23 475 (podíl 100 %)
i) PT Properties III, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, PČS 17000, zapsaná v obchodním
rejstříku spisová značka B 20288 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 036 34 329 (podíl 100 %)
j) PT Properties IV, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Partyzánská 1/7, PČS 17000, zapsaná v obchodním
rejstříku spisová značka B 20286 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 036 40 787 (podíl 100 %)
Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti Pražské služby, a.s.
a) AKROP s.r.o. se sídlem Tuchoměřice, Ke Špejcharu 392, PSČ 25267, zapsaná v obchodním rejstříku spisová
značka C 81758 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 264 32 331 (podíl 100 %)
b) Pražský EKOservis, s.r.o., se sídlem Praha 10 - Horní Měcholupy, Na křečku 365/5, 10900, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 229808 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 032 98 973 (podíl 100 %)
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c) EVOK, o.p.s, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Vlkova 430/35, PČS 13000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová
značka O 1319 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 024 12 390 (podíl 100 %)
Společnost s kapitálovou účastí TRADE CENTRE PRAHA a.s.
a) TCP – Vinohrady, a.s., se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 12000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 5402 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 256 72 541 (podíl 100 %)
Společnost s kapitálovou účastí Úpravna vody Želivka, a.s.
a) Želivská provozní a.s. se sídlem Praha 10 – Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ 10200, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 19766 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 291 31 804 (podíl 100 %)
Společnost s kapitálovou účastí Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
a) Vodárna Káraný, a.s., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PČS 11000, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka B 18857 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 291 48 995 (podíl 100 %)
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 2016 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 2016
uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 2. Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku
a plnění i protiplnění odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku, takže splněním těchto smluv nemůže
ovládané osobě vniknout žádná újma.
2.9. Mezi 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.
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Informace o vztazích k dalším osobám ovládaným ovládající osobou nepřímo
2.14. Mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými ovládající osobou nepřímo byly v účetním období roku 2016
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 vzniknout 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 žádná opatření.
2.19. Na popud dalších osob ovládaných ovládající osobou nepřímo nebyla uskutečněna žádná opatření.
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 2016 nevznikla ovládané osobě v důsledku vlivu ovládající
osoby žádná majetková újma.

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

Mgr. Martin Gillar

JUDr. Jan Blecha

předseda představenstva			

místopředseda představenstva
				

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

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

67

Charakteristika smluv a jejich počet:
• Dodatky ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období
2010–2019 – 3,
• Dodatky ke smlouvě o veřejných službách ve veřejné
drážní a městské autobusové dopravě v systému PID
na rok 2010–2019 – 7,
• Smlouva o poskytování služeb k zajištění jednotného
plnění závazku veřejné služby – 1,
• Dodatek smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha–Konkurenceschopnost – 1,
• Smlouvy o zřízení VB, Smlouvy o uzavření smlouvy
budoucí o zřízení VB, Smlouvy o výpůjčce, Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – 29,
• Smlouvy jízdné – 2,
• Dohoda o provedení stavby – 2,
• Nájemní smlouva – 16,
• Smlouva o započtení pohledávek – 1,
• Smlouva o poskytnutí pomoci při vzniku
mimořádných událostí nebo krizových situací – 1,
• Dodatek tarifní smlouvy – 1,
• Dohoda o oprávněné osobě – 2,
• Kupní smlouva – 1
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Příloha č. 2
Smlouvy uzavřené v roce 2016 s osobami ovládanými ovládající osobou PŘÍMO

Obchodní firma

Počet

Charakteristika smluv

Pražská vodohospodářská společnost a. s.

2

Smlouva o přeložce – 1, Nájemní smlouva – 1

Operátor ICT, a.s.

2

Rámcová smlouva o poskytování služeb při vydávání karet Lítačka,
Smlouva o zachování důvěrnosti

Pražské služby, a.s.

1

Dodatek ke smlouvě o dílo

Příloha č. 3
Smlouvy uzavřené v roce 2016 s osobami ovládanými ovládající osobou NEPŘÍMO

Obchodní firma

Počet

Charakteristika smluv

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

4

Smlouva o zajištění výuky a výcviku k získání oprávnění skupiny B+C
a RB/C – 3, Smlouva o nájmu – 1

Pražská plynárenská, a.s.

19

Smlouvy a dodatky ke smlouvám o sdružených službách dodávky
a odběru zemního plynu

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

11

Smlouva o provozování UTZ zařízení – 1, Smlouva o provozování
plynárenského zařízení – 3, Souhlasné prohlášení – 2,
Smlouva o zřízení osobní služebnosti – 2, Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení VB – 1, Smlouva o nájmu – 1, Smlouva o zajištění provedení
přeložky plynárenského zařízení – 1

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

1

Smlouva nájemní

Pražská teplárenská a. s.

9

Kupní smlouva – 1, Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
a smlouvy o dodávce tepelné energie – 1, Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – 3, Smlouva o zřízení služebnosti – 1,
Souhlasné prohlášení – 3

RPC, a.s.

1

Dohoda o postupu při zjišťování ceny nemovitosti

TERMONTA PRAHA, a.s.

1

Nájemní smlouva

Pražská energetika, a.s.

196

Smlouvy a dodatky o sdružených službách dodávky elektřiny pro
odběratele

PREdistribuce, a.s.

33

Smlouva o připojení – 2, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – 12,
Smlouva o zřízení VB – 6, Nájemní smlouva – 8, Smlouva o manipulaci,
obsluze a pracích na EZ – 3, Smlouva o krátkodobém připojení na
napěťové hladině VN – 1, Dohoda o zajištění přeložky kabelů – 1

KORMAK Praha a.s.

1

Nájemní smlouva
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SEZNAM ZKRATEK
AE

Airport Express

ZPRÁVA AUDITORA
OON

ostatní osobní náklady

BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci

OPD

operační program Doprava

BŘ

bezpečnostní ředitel

ČS

Česká spořitelna

OPPK	operační program
Praha-Konkurenceschopnost

ČSOB

Československá obchodní banka

DHM

dlouhodobý hmotný majetek

DNM

dlouhodobý nehmotný majetek

DPH

daň z přidané hodnoty

DPP	Dopravní podnik hl. m. Prahy
(DP – Dopravní podnik)
DŘ

dopravní ředitel

EŘ

ekonomický ředitel

EU

Evropská unie

EZS 	elektronický zabezpečovací systém
GVD

grafikon vlakové dopravy

HMP

Hlavní město Praha

HZS DP	Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku
ICT

počítače a informační technologie

IT

informační technika

JDCM

jednotka Dopravní cesta Metro

JPA

jednotka Provoz Autobusy

JPT

jednotka Provoz Tramvaje

KČ

korun českých

KS

kolektivní smlouva

LZ

lidské zdroje

MČ

městská část

MD

Ministerstvo dopravy

MHD

městská hromadná doprava

MHMP

Magistrát hl. m. Prahy

MS

městský soud

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
ROPID	Regionální organizátor Pražské hromadné
dopravy
RTT

rekonstrukce tramvajové trati

SDI

středisko dopravních informací

SPŠD

Střední průmyslová škola dopravní

SSZ

světelné signalizační zařízení

Stř. STK	Středisko stanice technické kontroly
SÚ

sídelní útvar

TCP

Trade centre Praha

TH 	technicko-hospodářští (zaměstnanci)
TŘ

technický ředitel

TT

tramvajová trať

ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
UTZ

určené technické zařízení

VpA

Výbor pro audit

VT

výpočetní technika

VTZ

vybrané technické zařízení

MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

B.II.5.

ke dni 31. 12. 2016
(v tisících Kč)

B.II.5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.2.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.III.

1 815 912

0

1 815 912

2 308 864

230 937

0

230 937

693 845

1 584 975

0

1 584 975

1 615 019

Dlouhodobý finanční majetek

245 500

0

245 500

240 706

B.III.1.

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

221 121

0

221 121

222 321

B.III.3.

Podíly – podstatný vliv

24 379

0

24 379

18 385

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

C.

Oběžná aktiva

7 747 707

812 653

6 935 054

9 256 651

C.I.

Zásoby

462 549

7 842

454 707

395 954

Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9

C.I.1.

Materiál

450 916

7 842

443 074

387 001

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

10 671

0

10 671

7 757

IČO: 00005886

Označení

B.
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Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Aktiva

31. 12. 2016
Brutto

Korekce

31. 12. 2015
Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

127 522 161

48 443 676

79 078 485

80 691 116

Dlouhodobý majetek

119 637 574

47 631 023

72 006 551

71 264 356

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

1 119 948

1 020 516

99 432

80 864

B.I.2.

Ocenitelná práva

995 990

916 314

79 676

64 620

985 908

906 232

79 676

64 620

10 082

10 082

0

0

119 658

104 202

15 456

15 901

B.I.2.1.

Software

B.I.2.2.

Ostatní ocenitelná práva

B.I.4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

4 300

0

4 300

343

B.I.5.2.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

4 300

0

4 300

343

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.1.

Pozemky a stavby

C.I.3.

Výrobky a zboží

962

0

962

1 196

C.I.3.2.

Zboží

962

0

962

1 196

C.II.

Pohledávky

1 834 058

804 811

1 029 247

1 344 481

103 306

0

103 306

99 036

5 311

0

5 311

12 936

C.II.1.

Dlouhodobé pohledávky

C.II.1.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

C.II.1.5.

Pohledávky – ostatní

97 995

0

97 995

86 100

C.II.1.5.2.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

97 995

0

97 995

86 089

C.II.1.5.4.

Jiné pohledávky

0

0

0

11

C.II.2.

Krátkodobé pohledávky

1 730 752

804 811

925 941

1 245 445

C.II.2.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

1 043 663

803 219

240 444

292 124

C.II.2.4.

Pohledávky – ostatní

687 089

1 592

685 497

953 321

340 631

0

340 631

465 414

99 062

0

99 062

32 684

214 380

0

214 380

94 840

33 016

1 592

31 424

360 383

2 000 000

0

2 000 000

2 168 121

C.II.2.4.3.

Stát – daňové pohledávky

C.II.2.4.4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

C.II.2.4.5.

Dohadné účty aktivní

C.II.2.4.6.

Jiné pohledávky

C.III.

Krátkodobý finanční majetek

118 272 126

46 610 507

71 661 619

70 942 786

C.III.2.

Ostatní krátkodobý finanční majetek

2 000 000

0

2 000 000

2 168 121

61 606 498

19 546 412

42 060 086

42 622 932

C.IV.

Peněžní prostředky

3 451 100

0

3 451 100

5 348 095

B.II.1.1.

Pozemky

3 375 114

0

3 375 114

3 374 876

C.IV.1.

Peněžní prostředky v pokladně

B.II.1.2.

Stavby

58 231 384

19 546 412

38 684 972

39 248 056

C.IV.2.

Peněžní prostředky na účtech

47 083

0

47 083

41 158

3 404 017

0

3 404 017

5 306 937

B.II.2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

54 785 335

27 056 764

27 728 571

25 969 401

D.

Časové rozlišení

136 880

0

136 880

170 109

B.II.4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

64 381

7 331

57 050

41 589

D.1.

Náklady příštích období

135 155

0

135 155

167 628

B.II.4.3.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

64 381

7 331

57 050

41 589

D.3.

Příjmy příštích období

1 725

0

1 725

2 481
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Označení

Pasiva
PASIVA CELKEM

124

31. 12. 2016

C.II.2.

Závazky k úvěrovým institucím

79 078 485

31. 12. 2015
80 691 116

C.II.3.

Krátkodobé přijaté zálohy

0

257 725

280 017

80 519

A.

Vlastní kapitál

63 040 526

61 107 143

C.II.4.

Závazky z obchodních vztahů

1 460 968

1 910 454

A.I.

Základní kapitál

30 726 125

30 726 125

C.II.5.

Krátkodobé směnky k úhradě

6 400 000

6 600 000

A.I.1.

Základní kapitál

30 726 125

30 726 125

C.II.8.

Závazky ostatní

1 568 735

2 604 178

A.II.

Ážio a kapitálové fondy

30 745 163

30 647 231

C.II.8.3.

Závazky k zaměstnancům

331 088

321 361

A.II.2.

Kapitálové fondy

30 745 163

30 647 231

C.II.8.4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

194 307

189 490

A.II.2.1.

Ostatní kapitálové fondy

30 931 366

30 931 594

C.II.8.5.

Stát – daňové závazky a dotace

684 154

1 472 256

A.II.2.2.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

-186 203

-284 363

C.II.8.6.

Dohadné účty pasivní

57 817

56 056

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

-266 213

-1 521 620

C.II.8.7.

Jiné závazky

301 369

565 015

A.IV.2.

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

-266 213

-1 521 620

D.

Časové rozlišení pasiv

796 432

681 641

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- )

B.+C.

Cizí zdroje

1 835 451

1 255 407

D.1.

Výdaje příštích období

121 064

15 343

15 241 527

18 902 332

D.2.

Výnosy příštích období

675 368

666 298

B.
B.IV.

Rezervy

546 275

586 050

Ostatní rezervy

546 275

586 050

C.

Závazky

14 695 252

18 316 282

4 985 532

6 863 406

0

773 175

C.I.

Dlouhodobé závazky

C.I.2.

Závazky k úvěrovým institucím

C.I.3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

C.I.4.

Závazky z obchodních vztahů

21 826

16 520

654 380

1 226 496

C.I.8.

Odložený daňový závazek

4 309 326

4 847 215

C.II.

Krátkodobé závazky

9 709 720

11 452 876
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
V PLNÉM ROZSAHU

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

D.2.2.

Ostatní náklady

1 690 146

1 629 052

165 782

162 040

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

3 314 883

3 141 937

E.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

3 106 555

3 023 342

E.1.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku – trvalé

3 107 706

2 998 732

E.1.2.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku – dočasné

-1 151

24 610

E.2.

Úpravy hodnot zásob

E.3.

Úpravy hodnot pohledávek

III.

Ostatní provozní výnosy

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

III.1.
III.2.

Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9

III.3.

Jiné provozní výnosy

1 189 891

1 084 318

F.

Ostatní provozní náklady

1 160 398

1 279 071

IČO: 00005886

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

F.3.

Daně a poplatky

F.4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období

F.5.

ke dni 31. 12. 2016
(v tisících Kč)

Období
do 31. 12. 2016

Označení
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D.2.1.

Období
do 31. 12. 2015

-1 876

6 896

210 204

111 699

1 283 003

1 184 786

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

29 163

42 625

Tržby z prodaného materiálu

63 949

57 843

1 805

27 060

60 024

56 936

6 717

6 875

-39 775

260 544

Jiné provozní náklady

1 131 627

927 656

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

1 569 062

1 971 978

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

0

7 560

V.1.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo
ovládající osoba

0

7 560

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

832

1 149

VI.2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

J.2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII.

Ostatní finanční výnosy

K.

Ostatní finanční náklady

4 360 011

219 230

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

-293 400

-287 491

3 755 723

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

1 275 662

1 684 487

-2 914

-2 126

L.

Daň z příjmů

-559 789

429 080

-488 169

-435 824

L.2.

Daň z příjmů odložená (+/-)

-559 789

429 080

Osobní náklady

6 611 386

6 364 256

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

1 835 451

1 255 407

Mzdové náklady

4 755 458

4 573 164

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

1 835 451

1 255 407

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

1 855 928

1 791 092

*

Čistý obrat za účetní období

23 009 499

18 917 256

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

17 580 169

17 654 721

I.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

17 580 169

17 654 721

I.1.1.

Tržby z jízdného

4 257 730

4 387 818

I.1.2.

Kompenzace za závazek veřejné služby

12 666 127

12 656 545

I.1.3.

Ostatní tržby

656 312

610 358

II.

Tržby za prodej zboží

988

1 048

A.

Výkonová spotřeba

6 699 514

6 521 263

A.1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

930

1 000

A.2.

Spotřeba materiálu a energie

2 739 563

2 764 540

A.3.

Služby

3 959 021

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C.

Aktivace (-)

D.
D.1.
D.2.

832

1 149

78 728

144 962

78 728

144 962

4 144 507

67 992
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VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO
KAPITÁLU
ke dni 31. 12. 2016
(v tisících Kč)

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9
IČO: 00005886

Účet

PZ k 1. 1. 2015

Základní
kapitál
30 726 125

Ostatní
kapitálové
fondy
30 929 777

Oceňovací
rozdíly
z přecenění
majektu
a závazků
-373 744

Kumulovaný
Vlastní kapitál
výsledek
celkem
hospodaření
-1 521 620

59 760 538

KZ k 31. 12. 2015

Příděl do rezerv. fondu

Úpis základního kapitálu

Vyplacené dividendy

Dotace na zvýšení VK

Úpis základního kapitálu

Ostatní transakce
1 719

VH běžného roku
Ocen. pozemků a budov
Přír. oc. roz. z přecenění CP apod.

1 255 407
98

1 255 407
98

VH běžného roku

-266 213

61 107 143

1 835 451

1 835 451

-228

Přír. oc. roz. z přecenění CP apod.

-228
4 793

4 793

Přecenění derivátů

115 268

115 268

Odložená daň k derivátům

-21 901

-21 901

4 401

4 401

Přecenění derivátů

104 913

104 913

Úhrada ztráty z rezerv. fondu

Odložená daň k derivátům

-19 933

-19 933

Opravy chyb a změny metod

Úhrada ztráty z rezerv. fondu

-284 363

0

Ocen. pozemků a budov

Ostatní transakce

30 931 594

Příděl do rezerv. fondu
Vyplacené dividendy

1 719

30 726 125

Kapitálové transakce s vlastníky

Kapitálové transakce s vlastníky

Dotace na zvýšení VK
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Opravy chyb a změny metod

KZ k 31. 12. 2016

30 726 125

30 931 366

-186 203

1 569 238

63 040 526
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1. OBECNÉ ÚDAJE
1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
Účetní jednotka Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost, (dále společnost nebo DP) byla
založena jako akciová společnost zakladatelským plánem Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 19. 3. 1991
jako nástupce státního podniku Dopravní podnik
hl. m. Prahy – kombinát a vznikla zápisem v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne
11. 7. 1991, Rg.: B 847 (v té době v podnikovém rejstříku
Obvodního soudu pro Prahu l, oddíl Sa, vložka 847).
Sídlo společnosti:
PSČ 190 22.

Praha

9,

Sokolovská

217/42,

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 akcie na jméno, z toho:
• 3 000 akcií o jmenovité
hodnotě 10 000 tis. Kč, tj.
30 000 000 tis. Kč
• 1 akcie o jmenovité hodnotě		
726 125 tis. Kč
---------------------------------------------------Celkem jmenovitá hodnota akcií
ke dni 31. 12. 2015		
30 726 125 tis. Kč
Akcie společnosti znějí na jméno: „Obec – hlavní město
Praha“.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2016.
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Účetním obdobím je kalendářní rok: od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016.

1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ

Předmětem podnikání společnosti je:
• 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.

Změny zápisů členů představenstva
Dnem 11. ledna 2016 vznikla funkce místopředsedkyně
představenstva Bc. Magdaleně Češkové. Zápis v obchodním rejstříku byl proveden 19. února 2016. Dnem
18. května 2016 bylo ukončeno členství v představenstvu a zároveň došlo k zániku funkce místopředsedkyně
představenstva Bc. Magdaleně Češkové. Výmaz v obchodním rejstříku byl proveden 12. července 2016.
Dnem 18. května 2016 bylo ukončeno členství v představenstvu a zároveň došlo k zániku funkce předsedy představenstva Ing. Jaroslavu Ďurišovi. Výmaz v obchodním
rejstříku byl proveden 12. července 2016.
Dnem 19. května 2016 vzniklo členství v představenstvu
Ing. Janu Šurovskému, Ph.D. Zápis v obchodním rejstříku byl proveden 25. července 2016.
Dnem 19. května 2016 vznikla funkce předsedy představenstva a zároveň vzniklo členství v představenstvu
Mgr. Martinu Gillarovi. Zápis do obchodního rejstříku byl
proveden 25. července 2016.
Dnem 10. června 2016 vznikla funkce místopředsedy
představenstva Ing. Ladislavu Urbánkovi. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden 12. července 2016.

Dnem 16. srpna 2016 došlo k zániku jeho funkce místopředsedy představenstva a zároveň k zániku členství
v představenstvu uplynutím funkčního období. Zápis
do obchodního rejstříku byl proveden 12. července 2016.
Dnem 17. srpna 2016 vznikla opětovným zvolením funkce místopředsedy představenstva a zároveň vzniklo
členství v představenstvu Ing. Ladislavu Urbánkovi. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden 10. října 2016.
Dnem 30. listopadu 2016 došlo k zániku jeho funkce
místopředsedy představenstva. Výmaz z obchodního
rejstříku byl proveden 28. prosince 2016.
Dnem 30. listopadu 2016 bylo ukončeno členství v představenstvu RSDr. Antonínu Fedorkovi. Výmaz v obchodním rejstříku byl proveden 28. prosince 2016.
Dnem 1. prosince 2016 vznikla funkce místopředsedy
představenstva a zároveň vzniklo členství v představenstvu JUDr. Janu Blechovi. Zápis do obchodního rejstříku
byl proveden 28. prosince 2016.
Změny zápisů členů dozorčí rady
Dnem 18. února 2016 došlo k zániku funkce místopředsedkyně dozorčí rady a zároveň k zániku členství v dozorčí radě Mgr. Petře Kolínské. Výmaz v obchodním rejstříku byl proveden 12. dubna 2016.
Dnem 17. května 2016 vzniklo členství v dozorčí radě
Mgr. Petře Kolínské a dnem 18. května 2016 vznikla
Mgr. Petře Kolínské funkce místopředsedkyně dozorčí rady. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden
25. července 2016.
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1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

1.4. IDENTIFIKACE SKUPINY

Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2016

Jediný akcionář DP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (dále HMP) se sídlem Praha 1, Staré Město,
Mariánské nám. 2, IČO: 000 64 581.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Sesterské obchodní společnosti DP
VALNÁ HROMADA

Dozorčí rada

Obchodní firma

Výbor pro audit

% podíl HMP
na základním kapitálu

Kolektory Praha, a.s.

100

Kongresové centrum Praha, a.s.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

45,652

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

63080249

Praha 1, nám. Republiky 1090/5

27251918

100

Praha 7, Dělnická 213/12

02795281

51

Praha 10, Na Hroudě 1492

26428059

100

Praha 4, U Plynárny 500/44

26442272

51

Praha 7, Partyzánská 1

26416808

100

Praha 1, Žatecká 110/2

25656112

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

ÚSEK EKONOMICKÝ

26714124

Praha 4, 5. května 65

100

Pražská plynárenská Holding a.s.

ÚSEK TECHNICKÝ

Praha 9, Pešlova 3, čp. 341

Operátor ICT, a.s.

Pražská teplárenská Holding a.s.

ÚSEK DOPRAVNÍ

IČO

Obecní dům, a.s.

Pražská energetika Holding a.s.
MAKROSTRUKTURA SPOLEČNOSTI

Sídlo

Pražské služby, a.s.

Praha 9, Pod Šancemi 444/1

60194120

Rozvojové projekty Praha, a.s.

100

76,92

Praha 1, Opletalova 929/22

25649329

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

100

Praha 1, Řásnovka 770/8

03447286

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

100

Praha 2, Blanická 1008/28

00409316

Úpravna vody Želivka, a.s.

90,0353

Praha 10, K Horkám 16/23

26496224

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

97,25

Praha 1, Žatecká 110/2

26496402

ÚSEK PERSONÁLNÍ

Dceřiné a přidružené obchodní společnosti DP
ÚSEK BEZPEČNOSTNÍ

jednotka
Dopravní cesta Tramvaje

ÚSEK INVESTIČNÍ

Obchodní firma

% podíl DP
na základním kapitálu

Pražská strojírna a.s.

100

RENCAR PRAHA, a.s.

28

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

100

Sídlo

IČO

Praha 9, Mladoboleslavská 133

60193298

Praha 8, Rohanské nábřeží 678/25

00506397

Praha 5, Plzeňská 298/217a

25632141

ÚSEK VEDENÍ SPOLEČNOSTI

134

135

Majetkový podíl v přidružené obchodní společnosti RENCAR PRAHA, a.s.
% podíl
RENCAR PRAHA, a.s.
na zákl. kapitálu

Obchodní firma
RENCAR MEDIA s.r.o.

100

Sídlo

IČO

Praha 8, Rohanské nábřeží 678/25

25082906
Pražská teplárenská
Holding a.s.

Přehled dceřiných a přidružených obchodních společností u sesterských společností DP k datu 31. 12. 2016
Sesterské společnosti
Pražská energetika
Holding a.s.

Nepřímo ovládané společnosti
a dceřiné společnosti

% podíl
na ZK

Nepřímo ovládaná společnost

% podíl PREH
v PRE

Pražská energetika, a.s.

58,046

Společnosti s kapitálovou
účastí PRE

% podíl PRE
v dceřiné spol.

Praha 4, U Plynárny 500

27436551

Informační služby
– energetika, a.s.

100

Praha 4, U Plynárny 500

26420830

45273600

Nepřímo ovládaná společnost
Pražská teplárenská a.s.

47,42

Praha 7, Partyzánská 1/7

PT měření a.s.

47,42

Praha 8, Střelničná 2221/50

04002385

PT Real Estate, a.s.

47,42

Praha 7, Partyzánská 1/7

05197155

Společnosti s kapitálovou
účastí PT
Praha 10,
Na Hroudě 1492/4

60193913

% podíl PTH
v PT

% podíl PT
v dceřiné spol.

Areál Třeboradice, a.s.

5

Praha 4, Duhová 1444/2

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

Praha 5,
Svornosti 3199/19a

27376516

90

Praha 10, Kubánské
náměstí 1391/11

25054040

PREměření, a.s.

100

Praha 10,
Na Hroudě 2149/19

25677063

KORMAK Praha a.s.

100

Praha 10, K Sokolovně 667

48592307

RPC, a.s.

100

Praha 7, Partyzánská 1/7

03669475

100

Praha 10,
K Sokolovně 667/9

02065801

Nová Invalidovna, a.s.

100

Praha 7, Partyzánská 1/7

03658767

Nový Veleslavín, a.s.

100

Praha 7, Partyzánská 1/7

03655636

Nové Modřany, a.s.

100

Praha 7, Partyzánská 1/7

03658082

eYello CZ, a.s.

KORMAK nemovitosti s.r.o.
Nepřímo ovládaná společnost

Společnosti s kapitálovou
účastí PTRE

% podíl PPH
v PP

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.
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IČO

100

100

PREdistribuce, a.s.

Pražská plynárenská
Holding a.s.

Sídlo

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

Praha 1, Národní 37

100

Praha 4, U Plynárny 500

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

100

Praha 4,
U Plynárny 1450/2a

Prometheus, energetické
služby, a.s., člen koncernu
Pražská plynárenská, a.s.

100

60193492

27403505

47116471
Pražské služby, a.s.

Praha 4, U Plynárny 500

63072599

% podíl PTRE
v dceřiné spol.

Michelský trojúhelník, a.s.

100

Praha 7, Partyzánská 1/7

03634051

Pod Juliskou, a.s.

100

Praha 7, Partyzánská 1/7

03668231

PT Properties I, a.s.

100

Praha 7, Partyzánská 1/7

03653901

PT Properties II, a.s.

100

Praha 7, Partyzánská 1/7

03623475

PT Properties III, a.s.

100

Praha 7, Partyzánská 1/7

03634329

PT Properties IV, a.s.

100

Praha 7, Partyzánská 1/7

03640787

Tuchoměřice,
Ke Špejcharu 392

26432331

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

% podíl PS
na ZK
100

137

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Pražský EKOservis, s.r.o.

100

Praha 10, Na křečku 365/5

03298973

EVOK, o.p.s.

100

Praha 3, Vlkova 430/35

02412390

Praha 2, Blanická 1008/28

25672541

Praha 10, K Horkám 16/23

29131804

Společnosti s kapitálovou
účastí TCP
TCP – Vinohrady, a.s.

Úpravna vody Želivka, a.s.

Společnosti s kapitálovou
účastí ÚVŽ
Želivská provozní s.r.o.

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Společnosti s kapitálovou
účastí ZPVK
Vodárna Káraný, a.s.

% podíl TCP
na ZK
100
% podíl ÚVŽ
na ZK
100

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
Představenstvo a dozorčí rada k 31. 12. 2016

% podíl ZPVK
na ZK
100

Funkce
Praha 1, Žatecká 110/2

29148995
Představenstvo

Dozorčí rada

Výbor pro audit
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§ 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).

Jméno

Předseda

Mgr. Martin Gillar

Místopředseda

JUDr. Jan Blecha

Člen

PhDr. Jiří Špička

Člen

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

Člen

Ing. Ladislav Urbánek

Předseda

Petr Dolínek

Místopředseda

Ing. Jarmila Bendová

Místopředseda

Bc. Oldřich Schneider

Místopředseda

Mgr. Petra Kolínská

Člen

Ing. Marek Doležal

Člen

Bc. Jan Kolář

Člen

Ing. Petr Hlubuček

Člen

Václav Pospíšil

Člen

JUDr. Petr Novotný

Člen

Martin Slabý

Člen

Josef Buriánek

Člen

Petr Šimůnek

Člen

Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.

Člen

Jaroslav Štěpánek

Člen

Jiří Obitko

Předseda

Ing. Aleš Michl

Místopředseda

Ing. Zdena Javornická

Člen

Ing. Ladislav Langr
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2. ÚČETNÍ METODY
A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla
sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb.
(dále jen vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními
standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví

respektuje obecné účetní zásady, především zásadu
o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat
ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce, pokud
není uvedeno jinak, jsou vyjádřeny v tisících 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 (nehmotný
majetek a hmotný majetek kromě pozemků, staveb
a budov, včetně inženýrských sítí, vodních děl, práva
stavby, pokud není zbožím, bytů a nebytových prostor
vymezených jako jednotky a uměleckých děl a věcných břemen k pozemku a stavbě. Pozemky, budovy
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a stavby, včetně inženýrských sítí, vodních děl, práva
stavby, pokud není zbožím, bytů a nebytových prostor
vymezených jako jednotky, věcná břemena k pozemku a
stavbě a umělecká díla jsou považovány za dlouhodobý
majetek bez ohledu na jejich ocenění. Dále je dlouhodobým majetkem majetek, který je pořízen částečně
z vlastních zdrojů a částečně z dotace, kdy je vstupní
cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
pořízená z vlastních zdrojů do 40 000 Kč včetně.

Hranice pro vymezení technického zhodnocení, které zvyšuje hodnotu dlouhodobého majetku, činí nad
40 000 Kč v úhrnu za účetní období.
Hmotný a nehmotný majetek do 40 000 Kč se v podmínkách DP neodepisuje. Považuje se za zásobu (DRHM)
nebo službu (DRNM). Je časově rozlišen po dobu 2 let
a evidován 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,
• přípravné práce, zejména náklady na expertízy, poplatky, odměny za poradenské a zprostředkovatelské
služby související s pořizovaným dlouhodobým majetkem,
• v případě dlouhodobého majetku financovaného
ze strukturálních fondů EU je součástí PC dlouhodobého majetku auditorské ověření, poradenská činnost
a další náklady související s vyřízením žádosti pro financování ze strukturálních fondů EU,
• daň z nabytí nemovitých věcí,
• hodnota úpravy odpočtu DPH, kdy dojde ke změně
v rozsahu použití majetku pro účely, které zakládají
nárok na odpočet daně.

Při evidenci a ocenění pozemků v DP rozlišujeme
4 možnosti:
1) 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.
2) Pokud je nutné opravit chyby ve výměře pozemku
zjištěné samotným katastrem nemovitostí, provede
se úprava výměry na kartě majetku. Ocenění pozemku zůstane nedotčeno.
3) Jestliže se zjistí, že v účetnictví DP 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.
4) Není-li v účetní evidenci uveden pozemek, který DP
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.
DP postupuje při vytvoření nového majetku nebo provedení změny na majetku třetí osoby, které nesouvisí s posláním DP, ale jejich provedení je nezbytné pro pořízení
a používání majetku DP, jako s vyvolanou investicí. 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 DP.
Ocenění reprodukční cenou bylo v roce 2016 použito
u bezúplatně nabytých věcných břemen. Reprodukční
cena byla stanovena dle znaleckého posudku.
Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností
je oceňován vlastními náklady, tzn. veškerými přímými náklady a nepřímými náklady, které bezprostředně
souvisejí s vytvořením dlouhodobého majetku.
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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.

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
24 měsíců

neurčitá

24 měsíců

určitá
neurčitá

nad 10 000 000 Kč

určitá
neurčitá

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

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

25

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

Doba odpisování

určitá

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 ovládajících osobách a účetních
jednotkách pod podstatným vlivem. Při pořízení je účtován v pořizovací ceně.
Majetkové účasti ve společnostech v ovládaných a ovládajících 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.

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

3.3. 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. Vlastní činností vytvářené náhradní díly a další materiály,
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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.

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.

od 20. prosince 2016 do 19. prosince 2017 pak výše
6,4 mld. Kč. K 31. 12. 2016 bylo splaceno 1,6 mld. Kč,
z toho 800 mil. Kč v roce 2016. Stav směnečného programu k 31. 12. 2016 činí 6,4 mld. Kč.

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

3.8. DERIVÁTY

3.5. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
V položce krátkodobého finančního majetku jsou evidovány nakupované dluhové cenné papíry držené do splatnosti – směnky, pořizované jakožto krátkodobé zhodnocení volných finančních prostředků s dobou splatnosti
kratší než jeden rok.
3.6. ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

3.4. POHLEDÁVKY
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky
k  nebonitním pohledávkám.
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 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.
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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.
Směnky jsou evidovány jako krátkodobé závazky na řádku výkazů Krátkodobé směnky k úhradě. Jedná se
o směnky vlastní vystavené Emitentem, tj. DP na řad
věřitelů s doložkou „bez protestu“. Minimální jmenovitá hodnota směnky je 200 mil. Kč. Směnečný program
celkově činil 8 mld. Kč, kdy pro období od 20. prosince 2015 do 19. prosince 2016 dosahoval smluvní maximální objem čerpání výše 7,2 mld. Kč a pro období

Společnost v souladu se strategií v oblasti řízení
úrokového rizika minimalizuje expozice peněžních toků
vyplývajících z těchto podnikatelských aktivit. V této
souvislosti tak uzavírá úrokové derivátové transakce,
které snižují riziko změn hodnoty budoucích peněžních
toků vyplývajících z financování formou směnečného
programu.
Všechny finanční deriváty jsou vykazovány v případě
kladné reálné hodnoty jako aktiva a v případě záporné
reálné hodnoty jako pasiva.
V roce 2016 byly u všech derivátových transakcí provedeny testy efektivity a společnost u všech derivátů vede
zajišťovací účetnictví.
3.9. 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 se společnost rozhodla úroky z úvěru nezahr-

novat 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.
Společnost v průběhu roku 2016 splatila veškeré úvěry
a vypořádala zajišťovací deriváty s nimi spojené.
3.10. REZERVY
Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů,
jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik
jejich vzniku.
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.
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 pro rok 2017–2020
a evidovány v diskontované hodnotě.
Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku
jsou tvořeny na významné opravy, které vyplývají z mimořádných minulých událostí a jsou nad rámec běžných
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oprav, u kterých je předpokládán odliv finančních prostředků v následujících účetních obdobích, a to ve vazbě
na dodržení ostatních závazných právních předpisů (zákon o veřejných zakázkách apod.).

národní bankou k tomuto datu a zjištěné kursové rozdíly jsou proúčtovány podle svého charakteru do nákladů
nebo výnosů.
3.13. DANĚ

Rezervy na budoucí opravy dlouhodobého hmotného
majetku, které jsou tvořeny z důvodu nehod a škod jsou
plně nebo částečně kryty tvorbou dohadných položek
na očekávaná pojistná plnění.
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.
3.11. FINANČNÍ LEASING

3.12. P
 ŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH
NA ČESKOU MĚNU

3.13.2. 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.

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

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

Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu denním kursem banky ve smyslu
platných předpisů. Valutová pokladna používá čtvrtletní
pevné kursy, které jsou stanoveny k 1. dni příslušného
čtvrtletí dle kursu České národní banky.

3.14. KOMPENZACE

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.

V rámci měsíční účetní závěrky u devizových bankovních
účtů se provádí přepočet na českou měnu podle kursu
posledního dne měsíce.
Majetek a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kursu vyhlášeného Českou
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3.13.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Pro účely výpočtu daňových odpisů se používá lineární
metoda. Dle rozhodnutí představenstva DP došlo z důvodu uplatnění daňových ztrát z minulých let ve zdaňovacím období 2016 k přerušení daňového odpisování
dlouhodobého hmotného majetku. Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného majetku byly v souladu s platnými právními předpisy uplatněny.

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 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 dohadné položce
provozní části kompenzace ve výši plánované potřeby,
která se koncem roku zruší. V rámci roční účetní závěrky
dojde k zaúčtování pohledávky z titulu ZVS a k proúčtování přiměřeného zisku v rámci kompenzace. Současně
pak dojde k zúčtování přijaté zálohy a finančnímu vypořádání výše pohledávky. Částka kompenzace se účtuje
do výnosů jako tržba za prodej vlastních výrobků a služeb a ve výkazu zisku a ztráty je sledována na samostatném řádku – viz bod 4.1.1.
3.15. DOTACE
Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním
nákladů na stanovený účel.
Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení snižuje jejich
pořizovací cenu nebo vlastní náklady v okamžiku aktivace. K rozvahovému dni se proúčtuje použití dotace k ještě nezaktivovanému dlouhodobému majetku.

3.16. 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.
3.17. POUŽITÍ ODHADŮ
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby společnost používala odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky
a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované
období. Společnost stanovila tyto odhady a předpoklady
na základě všech jí dostupných relevantních informací.
Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.
3.18. 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 na-

Časové rozlišení výnosů z věcných břemen zřízených na majetku společnosti je následující:
Pořizovací cena věcného břemene
do 40 000 Kč

nad 40 000 do 10 000 000 Kč

Doba zřízení
určitá
neurčitá
určitá
neurčitá
určitá

nad 10 000 000 Kč

neurčitá

Doba odpisování
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
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hodile se vyskytujících. V roce 2016 společnost neeviduje žádné mimořádné náklady a výnosy. Účetní vykázání
těchto položek mimořádných výnosů a nákladů by bylo
zachyceno dle bodu 3.19.
3.19. Z
 MĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ, POSTUPŮ
ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ OPROTI
PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ
Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty přinesla v roce 2016 řadu změn v souvislosti se
změnou zákona o účetnictví. Změny se týkají účtování
a vykazování některých položek, nové struktury účetních
výkazů a informací, které se budou povinně uvádět v příloze k účetní závěrce, a to dle nově zavedené kategorizace účetních jednotek.
Změny v účtování od 1. 1. 2016:
Ruší se samostatné účtování a vykazování
mimořádných nákladů a výnosů ve skupině 58 a 68.
Mimořádné náklady a výnosy jsou nově vykazovány podle
svého charakteru jako provozní nebo finanční náklady
a výnosy. Rozpadají se do položek Jiné provozní výnosy,
Jiné provozní náklady, Ostatní finanční výnosy a Ostatní
finanční náklady. Ve výkazu zisků a ztrát zůstává tedy
pouze provozní a finanční výsledek hospodaření.

Změna metody o účtování aktivace zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
O aktivaci již není účtováno jako o výnosech. O nákladech souvisejících s aktivací je účtováno jako o snížení
nákladů ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.
Tato položka má zápornou hodnotu.
V podmínkách DP je o aktivaci zásob a nedokončeného
majetku vytvořeného vlastní činností účtováno prostřednictvím účtů 585, 586 a 588.
Změna účtování o přijatých darech
O přijatých darech se již neúčtuje jako o zvýšení kapitálu (na účet 413 – Ostatní kapitálové fondy), ale jako
o jiných provozních výnosech – účtová skupina 64 nebo
o ostatních finančních výnosech (přijaté dary v podobě
finančního majetku) – účtová skupina 66.
V případě, že přijatý dar bude osvobozen od daně z příjmů, vyloučí se tento výnos jako nedaňový v daňovém
přiznání.
Evidence výpůjček v podrozvahové evidenci
V podmínkách DP je předmět výpůjčky, pokud je DP
na straně vypůjčitele, evidován prostřednictvím podroz-

vahové evidence na účtu 76201 Přijaté výpůjčky. Jsou
zde evidovány vypůjčená aktiva, jejichž ocenění je v jednotlivém případě 40 tis. Kč a vyšší.

Položka krátkodobé cenné papíry a podíly obsahuje
krátkodobé vysoce likvidní směnky, více viz bod. 4.7.6.
3.21. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

3.20. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou
metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý
likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést
na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:
(údaje v tis. Kč)
Peněžní ekvivalent
Pokladní hotovost
a peníze na cestě, ceniny

31. 12. 2016

31. 12. 2015

47 083

41 158

Účty v bankách a peníze
na cestě

3 404 017

5 306 937

Krátkodobé cenné papíry
a podíly

2 000 000

2 168 121

Peněžní prostředky
a peněžní ekvivalenty celkem

5 451 100

7 516 216

Peněžní toky z provozních, investičních a finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění Zákona
č. 221/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 nově zavádí
kategorizace konsolidačních skupin v § 1c. Z jednotlivých kritérií vyplývá, že Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost, splňuje kritéria velké skupiny účetních jednotek.
Podíl součtu konsolidovaných společností na konsolidující společnosti však v jednotlivých kritériích
není významný, a společnost tak využila ustanovení
§ 22a odst. 3 výše uvedeného zákona.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
do současné doby vždy využívala toto ustanovení zákona o účetnictví, a to z důvodu, že nejenže konsolidované
společnosti jsou jednotlivě i v úhrnu nevýznamné pro
celkové hodnoty a poslání DP, ale naopak by docházelo k prezentačnímu zkreslení hospodářských ukazatelů DP, neboť by obsahovaly i hodnoty společností se
zcela odlišným posláním.

Změna metody o účtování změny stavu zásob vlastní
činnosti
O přírůstcích nebo úbytcích zásob (výrobků, nedokončené výroby a polotovarů vlastní výroby) již není účtováno
jako o výnosech, ale je o nich účtováno prostřednictvím
příslušného účtu nákladů. O přírůstku zásob je účtováno ve prospěch příslušného účtu nákladů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace,
o úbytku zásob je účtováno na vrub tohoto účtu. Tato
položka může mít i zápornou hodnotu.
V podmínkách DP je o změně nedokončené výroby, účtováno prostřednictvím příslušného účtu 581 – Změna
stavu zásob nedokončené výroby.
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4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE
A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Oprávky

(údaje v tis. Kč)
Stav
k 31. 12. 2014

Software

827 533

Ostatní ocenitelná práva
Ostatní DNM

4.1. SPECIFIKA SPOLEČNOSTI

Opravná položka
k nedokončenému DNM

4.1.1. Úprava výkazů
V souvislosti s novelizací Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a následnou novelizací Vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
pro podnikatelské subjekty, došlo od 1. 1. 2016 ke změně struktury v uspořádání a označování položek rozvahy
a výkazu zisku a ztráty. V rozvaze a výkazu zisku a ztráty
se uvádějí položky v pořadí, jak je stanoveno ve vyhlášce. Navíc DP uvádí v těchto výkazech další podpoložky
z důvodu vyšší srozumitelnosti a vypovídací schopnosti
o účetní jednotce. Jedná se o tyto údaje:

Celkem

I.

I. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb
		
1.1.
Tržby z jízdného
		
1.2.	Kompenzace za závazek
veřejné služby
		
1.3.
Ostatní tržby

Nedokončený DNM
Celkem
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877 249

42 214

Úbytky
13 231

Stav
k 31. 12. 2016
906 232

10 082

0

0

10 082

0

0

10 082

739

0

137 544

444

33 786

104 202

19 457

0

19 457

0

0

0

0

993 877

50 455

19 457

1 024 875

42 658

47 017

1 020 516

Stav
Stav
k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2016
Software

64 620

79 676

0

0

15 901

15 456

343

4 300

80 864

99 432

Ostatní ocenitelná práva

Mezi nejvýznamnější přírůstky DNM patří nákup Licence SAP Hana RE, nákup Centrálního monitorovacího a dohledového systému a technické zhodnocení
Dopravně informačního systému v roce 2016.
4.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený
vlastní činností
V roce 2016 nebyl vytvořen dlouhodobý nehmotný
majetek vlastní činností.

4.2.2. Majetek, který není zahrnut v rozvaze

Pořizovací cena

Ostatní DNM

0

Přírůstky

(údaje v tis. Kč)

Ostatní DNM

4.2. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Ostatní ocenitelná práva

49 716

Stav
k 31. 12. 2015

136 805

Zůstatková hodnota

Celkem

Software

Úbytky

Výkaz zisku a ztráty

Nedokončený DNM

(údaje v tis. Kč)
Stav
k 31. 12. 2014

Přírůstky

Přírůstky

Úbytky

Stav
k 31. 12. 2015

Přírůstky

Úbytky

Stav
k 31. 12. 2016

884 969

56 900

0

941 869

57 263

13 224

985 908

10 082

0

0

10 082

0

0

10 082

153 445

0

0

153 445

0

33 787

119 658

21 792

29 198

50 647

343

74 931

70 974

4 300

1 070 288

86 098

50 647

1 105 739

132 194

117 985

1 119 948

Nehmotný majetek sledovaný
v podrozvahové evidenci:

Druh majetku
Drobný nehmotný majetek

(údaje v tis. Kč)
Pořizovací cena
2016

2015

11 171

11 467

Dlouhodobý majetek pořízený
z dotací

120 523

120 523

Celkem

131 694

131 990

V případě majetku pořízeného z dotace se jedná o dlouhodobý majetek, jehož pořizovací cena byla snížena
o poskytnutou dotaci dle bodu 3.15, a jehož hodnota tak
není odepisována do nákladů společnosti.
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4.3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného odpisovaného a neodpisovaného majetku
Stav
k 31. 12. 2014
Pozemky
Stavby

Přírůstky

Stav
k 31. 12. 2015

Úbytky

(údaje v tis. Kč)

Přírůstky

Stav
Stav
k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2016

Stav
k 31. 12. 2016

Úbytky

(údaje v tis. Kč)

3 345 607

53 216

23 947

3 374 876

1 325

1 087

3 375 114

3 374 876

3 375 114

57 290 150

799 131

282 700

57 806 581

519 785

94 982

58 231 384

Pozemky
Stavby

39 248 056

38 684 972

49 039 309

3 277 352

421 485

51 895 176

3 753 554

863 395

54 785 335

Samostatné movité věci

25 969 401

27 728 571

- Stroje a zařízení

11 363 144

394 506

179 276

11 578 374

436 723

141 083

11 874 014

- Stroje a zařízení

2 258 389

2 293 720

- Dopravní prostředky

37 665 683

2 882 846

241 957

40 306 572

3 316 416

721 993

42 900 995

- Dopravní prostředky

23 710 802

25 434 358

10 482

0

252

10 230

415

319

10 326

210

493

Hmotné movité věci

- Inventář
Jiný DHM – věcná břemena
Jiný DHM
Nedokončený DHM
Celkem

3 904

1 973

0

5 877

20 537

0

26 414

Jiný DHM – věcná břemena

0

0

38 128

0

161

37 967

Jiný DHM

3 636 511

7 136 946

9 158 438

1 615 019

4 660 157

4 690 201

1 584 975

113 353 609

11 268 618

9 886 570

114 735 657

8 955 358

5 649 826

118 041 189

Stav
k 31. 12. 2014

Přírůstky

Stav
k 31. 12. 2015

Úbytky

(údaje v tis. Kč)

Přírůstky

Stavby

17 669 801

1 048 609

159 885

18 558 525

1 066 960

Hmotné movité věci

24 277 340

1 950 083

301 648

25  925 775

8 975 267

404 332

59 614

9 319 985

15 288 432

1 498 121

238 316

16 548 237

- Stroje a zařízení
- Dopravní prostředky
- Inventář

Stav
k 31. 12. 2016

Úbytky
79 073

19 546 412

2 036 227

905 238

27 056 764

400 876

140 567

9 580 294

1 588 837

716 819

17 420 255

10 175

97

252

10 020

132

319

9 833

Jiný DHM – věcná břemena

1 057

1 359

0

2 416

4 915

0

7 331

Opravná položka
k dopravním prostředkům

3 466

47 533

3 466

47 533

46 382

47 533

46 382

41 948 198

3 000 051

461 533

44 486 716

3 108 102

984 311

46 610 507

Celkem

- Inventář

38 128

Oprávky a opravné položky k dlouhodobému hmotnému odpisovanému majetku
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Zůstatková hodnota dlouhodobého
hmotného odpisovaného
a neodpisovaného majetku

Nedokončený DHM
Celkem

3 461

19 083

38 128

37 967

1 615 019

1 584 975

70 248 941

71 430 682

Nejvýznamnější přírůstky jsou zaznamenány u staveb
a dopravních prostředků, kde byly aktivovány tramvaje 15T ve výši 2 790 463 tis. Kč a autobusy ve výši
335 737 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami u staveb jsou především aktivace tramvajových tratí (akce
Sokolovská, Vršovická, Nuselská, Plzeňská, Bělohorská, Střešovická, Evropská a Patočkova) ve výši
359 273 tis. Kč, bezbariérové zpřístupnění stanic
metra (I. P. Pavlova, Můstek, Anděl) a ostatní ve výši
152 057 tis. Kč

mi – zavedením komplexního bezpečnostního systému
v metru v částce 805 679 tis. Kč a výstavbou I. úseku
trasy metra D v částce 223 292 tis. Kč.
Zůstatek zálohy na DHM k 31. 12. 2016 činí 230 937 tis. Kč.
Mezi nejvýznamnější položky patří zálohy na zavedení
komplexního bezpečnostního systému v metru u AŽD
Praha s.r.o. ve výši 140 803 tis. Kč a na nákup tramvají
u Škoda Transportation, a.s., ve výši 83 107 tis. Kč.
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. 2016 je na 623 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.

K 31. 12. 2016 byly vytvořeny opravné položky k dopravním prostředkům ve výši 46 382 tis. Kč

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

Zůstatek účtu nedokončeného DHM ve výši
1 584 975 tis. Kč je tvořen především investičními akce-

Dne 31. 3. 2016 byl celý úvěr předčasně splacen a zástavní smlouva byla zrušena.

Nejvýznamnější úbytky u dopravních prostředků jsou
způsobeny prodejem a fyzickou likvidací autobusů
v pořizovací ceně 398 844 tis. Kč (v zůstatkové ceně
4 203 tis. Kč) a tramvají v pořizovací ceně 314 124 tis. Kč
(v zůstatkové ceně 971 tis. Kč).
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4.3.2. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený
vlastní činností
Vlastní činností byly prováděny rekonstrukce tramvajových tratí, trakčního vedení a rekonstrukce tramvají
KT8D5-VV. Způsob ocenění viz bod 3.1.

4.4. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
4.4.1. Podíly v ovládaných a ovládajících osobách
2016
Název společnosti

4.3.3. Majetek najatý formou finančního leasingu
Popis předmětu

Datum zahájení

Doba trvání
v měsících

Skutečně
Skutečně
Celková hodnota
uhrazené splátky uhrazené splátky
leasingu
k 31. 12. 2015
k 31. 12. 2016

Speciální vozidlo MAGMA Alficar

10/2011

60

1 200

1 151

201

Speciální vozidlo MAGMA Alficar

12/2011

60

1 200

1 107

251

Speciální vozidlo MAGMA Alficar

12/2011

60

1 200

1 107

250

Speciální vozidlo MAGMA Alficar

12/2011

60

1 200

1 107

251

Speciální vozidlo MAGMA Alficar

9/2011

60

1 250

1 217

185

5 689

1 138

Celkem

DP k 31. 12. 2016 neeviduje najatý majetek formou
finančního leasingu.

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

4.3.4. Operativní leasing
Společnost vykazuje v roce 2016 operativní leasing od firmy AUTOSTYL a. s. v ceně ročního pronájmu 4 159 tis. Kč, od firmy SPEED LEASE a.s. v ceně
pronájmu 321 tis. Kč a ostatní pronájem vozů ve výši
210 tis. Kč.
Dále jsou DP na základě smlouvy o poskytování služeb dodavatele vnitropodnikové dopravy společností
KARIR CZ s.r.o. poskytovány od srpna 2011 komplexní
dopravní služby. Tyto služby spočívají v poskytnutí pronajímaných vozidel v roční výši 34 106 tis. Kč za stálý
pronájem za rok 2016, zajištění přepravní služby s řidičem prostřednictvím vozidel přepravní služby v roční
výši 21 857 tis. Kč za rok 2016 a zajištění ostatních služeb prostřednictvím jiných vozidel než vozidel přepravní
služby.
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Počet cenných
papírů

(údaje v tis. Kč)

Druh majetku

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Podíl na základním
kapitálu v %

Počet cenných
papírů

Podíl na základním
kapitálu v %

196

100

196

100

22

100

22

100

(údaje v tis. Kč)

2016
Název společnosti
Pražská strojírna a.s.

Pořizovací
cena

Oceňovací
rozdíl

Nominální
hodnota

* Vlastní
* Účetní
kapitál
výsledek
společnosti hospodaření

Finanční
výnosy

Hodnota
podílu

185 614

7 947

157 594

193 561

1 572

0

193 561

11 322

16 238

21 930

27 560

5

0

27 560

196 936

24 185

179 524

221 121

1 577

0

221 121

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s.
Celkem

* Údaje jsou stavy zjištěné k 23. 1. 2017.
(údaje v tis. Kč)
Pořizovací cena
2016

2015

605 614

599 878

Dlouhodobý majetek pořízený
z dotací

63 213 540

45 385 089

Celkem

63 819 154

45 984 967

Drobný hmotný majetek

Pražská strojírna a.s.

2015

V případě majetku pořízeného z dotace se jedná o dlouhodobý majetek, jehož pořizovací cena byla snížena
o poskytnutou dotaci dle bodu 3.15, a jehož hodnota tak
není odepisována do nákladů společnosti.

(údaje v tis. Kč)

2015
Název společnosti
Pražská strojírna a.s.

Pořizovací
cena

Nominální
hodnota

* Vlastní
* Účetní
kapitál
výsledek
společnosti hospodaření

Finanční
výnosy

Hodnota
podílu

185 614

9 161

157 594

194 775

7 510

0

194 775

11 322

16 224

21 930

27 546

6

0

27 546

196 936

25 385

179 524

222 321

7 516

0

222 321

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s.
Celkem

Oceňovací
rozdíl

* Údaje jsou stavy zjištěné k 25. 1. 2016.

Významný nárůst v roce 2016 byl způsoben aktivací
majetku převážné části investiční akce – Prodloužení trasy metra A (Dejvická – Motol). Hodnota zaktivovaného majetku, který byl pořízen z dotace, je ve výši
17 011 054  tis. Kč a je evidován v podrozvahové evidenci.
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4.6. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

4.4.2. Podíly v účetních jednotkách – podstatný vliv
(údaje v tis. Kč)

2016
Název společnosti

Pořizovací
cena

Oceňovací
rozdíl

Nominální
hodnota

* Vlastní
kapitál
společnosti

* Účetní
výsledek
hospodaření

Finanční
výnosy

Hodnota
podílu

RENCAR PRAHA, a.s.

840

23 539

840

87 068

20 615

0

24 379

Celkem

840

23 539

840

87 068

20 615

0

24 379

* Údaje jsou stavy zjištěné k 23. 1. 2017.
2015

Položka Dlouhodobé pohledávky vykazuje k 31. 12. 2016
zůstatek 103 306 tis. Kč, k 31. 12. 2015 tyto pohledávky
byly ve výši 99 036 tis. Kč.
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 88 874 tis. Kč.

(údaje v tis. Kč)
Název společnosti

Pořizovací
cena

Oceňovací
rozdíl

Nominální
hodnota

* Vlastní
kapitál
společnosti

* Účetní
výsledek
hospodaření

4.7. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Finanční
výnosy

Hodnota
podílu

RENCAR PRAHA, a.s.

840

17 545

840

65 661

18 112

7 560

18 385

Celkem

840

17 545

840

65 661

18 112

7 560

18 385

4.7.1. Věková struktura pohledávek
z obchodních vztahů
Rok

Do splatnosti

* Údaje jsou stavy zjištěné k 25. 1. 2016.
Počet cenných papírů činil 84 akcií a celkový podíl
na základním kapitálu byl 28 %.

k 31. 12. 2016

k 31. 12. 2015

Náhradní díly

265 602

261 262

Pomocný materiál

128 764

91 451

Oděvy a ochr. pomůcky

27 726

25 464

Pohonné hmoty, paliva

26 633

15 843

1 627

1 581

Materiál ostatní
Materiál na cestě

564

1 118

Opravné položky

-7 842

-9 718

Materiál celkem

443 074

387 001

10 671

7 757

962

1 196

454 707

395 954

Nedokončená výroba
a polotovary
Zboží
Celková hodnota
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Po splatnosti
0–180 dní

181–365 dní

1–5 let

5 a více let

Celkem
po splatnosti

Brutto celkem

2016

161 748

4 565

1 163

28 752

16 259

50 739

212 487

2015

172 112

5 991

4 104

44 363

5 690

60 148

232 260

(údaje v tis. Kč)

(údaje v tis. Kč)

4.5. ZÁSOBY

(údaje v tis. Kč)

Rok

Celkové zvýšení finančního objemu skladových zásob
společnosti je důsledkem:
• navýšení pomocného materiálu, které bylo zapříčiněno nákupem kolejnic potřebných na akce roku 2017,
• navýšení náhradních dílů, které bylo zapříčiněno nutným předzásobením náhradních dílů s dlouhým termínem dodání na opravy tramvajových vozů s končící
záruční lhůtou,
• navýšení položky nedokončená výroba a polotovary
bylo způsobeno zejména rozpracovanými servisními
zakázkami na opravy tramvají typu KT4DC.
Zásoby PHM kolísají vlivem změn aktuální nákupní
ceny. Oproti roku 2015 byla zásoba navýšena z důvodu přípravy na zimní období 2016/2017, a to s ohledem
na předpověď počasí a zajištění provozu ve stávajících
klimatických podmínkách.

Brutto celkem

OPP

Netto celkem

Přirážky *

OPP přirážky

Netto celkem, včetně přirážek

2016

212 487

46 266

166 221

831 176

756 953

240 444

2015

232 260

53 207

179 053

650 653

537 582

292 124

Mezi nejvýznamnější pohledávky patří pohledávky
vůči společnosti GLOBDATA, a.s., ve výši 45 161 tis. Kč
a vůči společnosti GLOBAL ASSET HOLDING a.s.,
ve výši 34 345 tis. Kč z titulu postoupení pohledávek
za SMS jízdenky a dále pohledávky vůči společnosti Pražská strojírna, a.s., za tržby z prodeje kolejnic
ve výši 33 043 tis. Kč.

* Položka Přirážky obsahuje pohledávky z přirážek

k jízdnému, pohledávky za jízdné z přirážek
k jízdnému a pohledávky z poštovného za vymáhání
přirážek k jízdnému. Jedná se především
o pohledávky po lhůtě splatnosti.

K 31. 12. 2016 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.
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4.7.2. Pohledávky k podnikům ve skupině

vyšší z důvodu proúčtování pohledávek z titulu schváleného nároku dotace na investiční akce.

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a krátkodobé poskytnuté zálohy
Název společnosti

Stav k 31. 12. 2016

Stav k 31. 12. 2015

HMP

2 860

17 016

Operátor ICT, a.s.

1 392

0

18 224

3 366

0

2 024

4 422

5 620

Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Pražská strojírna a.s.
Pražská teplárenská a.s.
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Pražské služby, a.s.
PREdistribuce, a.s.
RENCAR PRAHA, a.s.
Rozvojové projekty Praha, a.s.
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
TERMONTA PRAHA a.s.
Celkem pohledávky z obch. vzt. a zálohy k podnikům ve skupině
Krátkodobé pohledávky z obch. vzt. a zálohy celkem

4.7.3. Ostatní krátkodobé pohledávky
Položka Stát – daňové pohledávky vykazuje k 31. 12. 2016
zůstatek 340 631 tis. Kč a je tvořena pohledávkou z titulu
nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty za měsíce
listopad a prosinec 2016 ve výši 292 562 tis. Kč a zaúčtované DPH na vstupu u přijatých faktur obdržených
v lednu 2017, týkající se plnění roku 2016 v částce
48 069 tis. Kč. K 31. 12. 2015 vykazuje položka zůstatek
465 414 tis. Kč.
Krátkodobé poskytnuté zálohy zaznamenaly nárůst
proti roku 2015 především z důvodu nezúčtovaných
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(údaje v tis. Kč)

0

35

33 044

47 830

5

5

698

1

0

4

46 717

371

230

243

0

34

429

368

0

19

108 021

76 936

1 142 725

915 597

záloh za energii, kdy k rozvahovému dni 31. 12. 2016
dosahovaly výše 99 062 tis. Kč (k 31. 12. 2015 pak výše
32 684 tis. Kč).
Dohadné účty aktivní brutto vykazují k 31. 12. 2016 zůstatek ve výši 214 380 tis. Kč, k 31. 12. 2015 činil zůstatek 97 343 tis. Kč. Zvýšení zůstatku k 31. 12. 2016
je způsobeno zejména očekávaným plněním pojistného
za poškozené tramvaje v důsledku nehod.
Položka Jiné pohledávky vykazuje k 31. 12. 2016 netto
zůstatek 31 424 tis. Kč, k 31. 12. 2015 činil zůstatek
360 383 tis. Kč. V roce 2015 byla tato položka výrazně

4.7.4. Zástavní právo
Dne 31. 3. 2016 byl celý úvěr na pořízení vagonů metra
předčasně splacen a zástavní smlouva byla zrušena.
4.7.5. Kompenzace a dotace
Společnost vykázala za rok 2016 výsledek hospodaření
před zdaněním – zisk 1 275 662 tis. Kč. Zisk byl realizován
jako přímý důsledek účtování o kompenzaci (viz bod
3.14.). 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 2016 zálohy na kompenzaci
ve výši 12 861 249 tis. Kč a z roku 2015 byl převeden
zůstatek zálohy na kompenzaci ve výši 34 152 tis. Kč.
Do výnosů byla proúčtována dle skutečné výše provozní
část kompenzace ve výši 11 675 127 tis. Kč a přiměřený
zisk ve výši 991 000 tis. Kč. Zůstatek záloh k 31. 12. 2016
činí 229 274 tis. Kč.
Konečná výše kompenzace byla v souladu s platnou legislativou a smluvními ujednáními schválena organizací
Ropid v zastoupení HMP.
Společnost vyúčtovala v roce 2016 dotace k úhradě
nákladů a na pořízení dlouhodobého majetku ve výši
1 354 615 tis. Kč. V roce 2015 to bylo 6 226 075 tis. Kč.
Zároveň došlo k zálohovému vrácení přeplatku dotace HMP na investiční akci č. 0004534 – Trasa metra A
(Dejvická – Motol) ve výši 1 400 000 tis. Kč. Dotace jsou
vykazovány v souladu s platnou legislativou.

Dotace dle účelu

(údaje v tis. Kč)

Dotace celkem

1 354 615

Dotace na úhradu nákladů

99 676

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

29

běžné výdaje akce č. 29002 – Výtah Můstek

3

běžné výdaje akce č. 21507 – Výtah Anděl

3

běžné výdaje akce č. 21570 – RTT Plzeňská II.

10

běžné výdaje akce č. 21572 – RTT Střešovická – Na Petřinách

13

Dotace z EU
běžné výdaje akce č. 29002 – Výtah Můstek
běžné výdaje akce č. 21507 – Výtah Anděl

330
30
30

běžné výdaje akce č. 21570 – RTT Plzeňská II.

122

běžné výdaje akce č. 21572 – RTT Střešovická – Na Petřinách

148

Dotace ze státního rozpočtu
v kap. 07: na civilní ochranu (provoz ochr. systémů metra)

40 000
40 000

159

Dotace v rámci PID

59 317

dotace na pásmo 0 – PID

40 332

dotace od obcí na pásma 1, 2, PID

12 671

dotace od SK-KÚ – pásma 1, 2

6 314

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

1 254 939

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
42176 – Bezbariérová opatření
42487 – TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec
42489 – RTT Vršovická (Otakarova – Kubánské náměstí)
42495 – Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo náměstí
42829 – RTT Nuselská – U Plynárny

249 345
4 138
1 850
100 000
7 080
128 837

42923 – Příprava I. provozního úseku trasy D metra

5 043

42493 – TT Divoká Šárka – Dědinská

2 397

Dotace z Ministerstva dopravy (EU)
66003008 – Prodloužení trasy metra A

672 913

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

332 681
305 707
26 974

z toho:
29002 Výtah Můstek – 11. výzva OPPK – celkem

28 551

z toho: podíl EU

26 236

podíl z rozpočtu HMP

47 186

z toho: podíl EU

43 360

83 636

z toho: podíl EU

76 855
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6 781

21572 RTT Střešovická – Na Petřinách – 11. výzva OPPK – celkem

173 308

z toho: podíl EU

159 256

podíl z rozpočtu HMP

4.7.7. Časové rozlišení aktivní
Položka Náklady příštích období vykazuje k 31. 12. 2016
zůstatek ve výši 135 155 tis. Kč, k 31. 12. 2015 činil zůstatek 167 628 tis. Kč. Zůstatek této položky je tvořen
především:
• 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. 2016 zbývá odúčtovat
44 935 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. 2016 zbývá odúčtovat 42 273 tis. Kč,
• časovým rozlišením nákladů souvisejících se směnečným programem (úroky a odměny aranžérů) ve výši
21 764 tis. Kč.

3 826

21570 RTT Plzeňská II. – 11. výzva OPPK – celkem

podíl z rozpočtu HMP

Směnky byly pořízeny v souladu se strategií společnosti
v ukládání dočasně volných finančních prostředků s cílem minimalizovat dopady do nákladů společnosti v podobě nových poplatků zavedených bankovními institucemi (rezoluční fond).

2 315

21507 Výtah Anděl – 11. výzva OPPK – celkem

podíl z rozpočtu HMP

4.7.6. Krátkodobý finanční majetek
V položce krátkodobých cenných papírů a podílů (ostatní krátkodobý finanční majetek) jsou k rozvahovému dni
evidovány cenné papíry – korporátní směnky v následující struktuře:
• nakoupené směnky vlastní od ČSOB, a.s., vystavené emitentem ČSOB Leasing a.s. v ceně pořízení
2 000 000 tis. Kč.

14 052
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4.8. VLASTNÍ KAPITÁL
Informace o změnách vlastního kapitálu
Vlastní kapitál společnosti obsahuje účty účtové skupiny 41, 42, včetně výsledku hospodaření běžného účetního období.

Účet
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0

0

0

0

0

0

0

1 255 407

-1 255 407

0

Korekce v rámci vlastního kapitálu

Ostatní
kapitálové
fondy

Oceňovací
rozdíly
z přecenění
majetku
a závazků

Neuhrazená
ztráta
minulých let

Výsledek
hospodaření
v běžném
období

30 726 125

30 929 777

-373 744

-1 837 576

315 956

59 760 538

0

0

0

0

0

0

VH běžného roku

0

0

0

0

1 255 407

1 255 407

Dotace na zvýšení VK

0

1 719

0

0

0

1 719

Ocenění pozemků a budov

0

98

0

0

0

98

Přir. oc. roz. z přecenění CP apod.

0

0

4 401

0

0

4 401

Přecenění derivátů

0

0

104 913

0

0

104 913

Odložená daň k derivátům

0

0

-19 933

0

0

-19 933

Pohyby bez vlivu na celkový VK

0

0

0

0

0

0

Příděl do rezervního fondu

0

0

0

0

0

0

Úhrada ztráty z rezervního fondu

0

0

0

0

0

0

Rozdělení výsledku hospodaření

0

0

0

315 956

-315 956

0

Korekce v rámci vlastního kapitálu

0

0

0

0

0

0

30 726 125

30 931 594

-284 363

-1 521 620

1 255 407

61 107 143

Pohyby s vlivem na celkový VK

0

0

0

0

0

0

VH běžného roku

0

0

0

0

1835 451

1 835 451

Dotace na zvýšení VK

0

0

0

0

0

0

Ocenění pozemků a budov

0

-228

0

0

0

-228

Přir. oc. roz. z přecenění CP apod.

0

0

4 793

0

0

4 793

Přecenění derivátů

0

0

115 268

0

0

115 268

Odložená daň k derivátům

0

0

-21 901

0

0

--21 901

Pohyby bez vlivu na celkový VK

0

0

0

0

0

0

Příděl do rezervního fondu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 931 366

-186 203

-266 213

1 835 451

63 040 526

(údaje v tis. Kč)

Rezerva na renty

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2015

0
30 726 125

4.9. REZERVY
Zůstatek
k 1. 1. 2015

Vlastní
kapitál
celkem

Pohyby s vlivem na celkový VK

Konečný zůstatek k 31. 12. 2015

0
0

Konečný zůstatek k 31. 12. 2016

(údaje v tis. Kč)

Základní
kapitál

Úhrada ztráty z rezervního fondu
Rozdělení výsledku hospodaření

Čerpání
a zrušení
rezerv

Tvorba

Zůstatek
k 31. 12. 2015

Čerpání
a zrušení
rezerv

Tvorba

Zůstatek
k 31. 12. 2016

5 717

1 540

2 113

5 144

643

1 626

4 161

Rezerva na jubilea,
odchod do důchodu

15 789

46 774

15 789

46 774

85 277

46 774

85 277

Rezerva
na spoluúčast
tramvají 14T

11 600

0

0

11 600

0

11 600

0

Rezerva na opravy
dlouhodobého
majetku

0

124 100

0

124 100

101 586

98 866

126 820

Rezerva na soudní
spory

72 973

72 688

5 603

140 058

58 516

8 793

189 781

Rezerva na odměny

2 566

2 614

2 566

2 614

6 983

2 614

6 983

Rezerva na opravy
tramvají 14T

3 428

0

175

3 253

0

0

3 253

213 433

19 074

0

232 507

0

232 507

0

Rezerva na smluvní
úroky
Ostatní rezervy
Rezervy celkem

0

20 000

0

20 000

110 000

0

130 000

325 506

286 790

26 246

586 050

363 005

402 780

546 275

K 31. 12. 2016 vykazuje společnost zůstatek na účtech
evidovaných na řádku výkazu Ostatní rezervy z důvodu
zohlednění rizik, ztrát a možných budoucích závazků.

1 500 000 tis. Kč a 89 928 tis. eur. Úvěr byl čerpán do listopadu 2004 a od prosince 2004 čtvrtletně splácen.
Dne 31. 3. 2016 došlo k předčasnému splacení celého
úvěru.

4.10. 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

Roční úrokové sazby z úvěru byly, vzhledem k termínům
čerpání jednotlivých částí, různé. Z uvedeného důvodu
byly s Československou obchodní bankou, a.s., a Českou
spořitelnou, a.s., domluveny následující zajišťovací deriváty. Část úvěru čerpaná v eur měla zafixované úroky
na 5,2 % a marže 1,35 %.
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Úrokové sazby z části čerpané v CZK byly 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 %.
Rovněž tyto předmětné zajišťovací deriváty byly k datu
splacení úvěru uzavřeny.

(údaje v tis. Kč)

Měna úvěru

Zůstatek
k 31. 12. 2016

Zůstatek
k 31. 12. 2015

Forma zajištění
2016

Česká spořitelna-agent – úvěr na nové vlaky metra

CZK

0

393 443

úvěrované vlaky

Česká spořitelna-agent – úvěr na nové vlaky metra

EUR

0

637 457

úvěrované vlaky

Česká spořitelna-kontokorent

CZK

0

0

0

1 030 900

Banka/Věřitel

Celkem

4.11. D
 LOUHODOBÉ ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
A DLOUHODOBÉ ZÁLOHY

4.12. ODLOŽENÁ DAŇ
Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

Položka Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů
vykazuje k 31. 12. 2016 zůstatek 654 380 tis. Kč,
k 31. 12. 2015 vykazovala zůstatek 1 226 496 tis. Kč.
Významný pokles je způsoben předčasným splacením pohledávek České spořitelny, a.s., ve výši
1 824 671 tis. Kč vzniklých z titulu postoupení pohledávek společností Škoda Transportation a.s. za dodávku
tramvají 15T.
K 31. 1. 2017 společnost předčasně splatila pohledávky
České spořitelny, a.s., z výše uvedeného titulu ve výši
321 977 tis. Kč.
Dlouhodobé přijaté zálohy dosahují k rozvahovému dni
31. 12. 2016 výše 21 826 tis. Kč (k 31. 12. 2015 pak výše
16 520 tis. Kč). Jedná se především o přijaté kauce.
Společnost nemá dlouhodobé závazky z obchodních
vztahů k podnikům ve skupině.
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Nezaplacené smluvní
pokuty a penále

(údaje v tis. Kč)
k 31. 12. 2016

k 31. 12. 2015

4 346 887

4 925 995

134 068

123 443

Opravné položky
dlouhodobého majetku

-8 812

-9 031

Opravné položky zásob

-1 490

-1 846

Opravné položky
pohledávek

-1 118

-1 566

-103 792

-111 349

-1 545

-1 658

- 54 872

-76 773

4 309 326

4 847 215

Rezervy
Nezaplacené sociální
a zdravotní pojištění
Deriváty
Celkem odložený daňový
závazek

Pokles odložené daňové pohledávky z titulu derivátových transakcí v roce 2016 je způsoben zejména předčasným splacením úvěru na nákup vagonů metra, a tím
i uzavřením zajišťovacích transakcí na úrokové a měnové swapy.
Z hlediska opatrnosti není do výpočtu odložené daně
v roce 2016 zahrnuta zbývající částka neuplatněné daňové ztráty, kterou bude možno využít v následujících
zdaňovacích obdobích, neboť nelze předpokládat její
využití.

Krátkodobé závazky po splatnosti byly uhrazeny ihned
po 1. lednu 2017, tudíž k datu sestavení účetní závěrky neeviduje DP žádné závazky po lhůtě splatnosti
z roku 2016.
Významný nárůst krátkodobých přijatých záloh, které k rozvahovému dni 31. 12. 2016 dosahují výše
280 017 tis. Kč (k 31. 12. 2015 výše 80 519 tis. Kč) je
způsoben zejména zúčtováním přijatých záloh z titulu
kompenzace prokazatelné ztráty, ze kterého vyplývá
přeplatek ve výši 229 274 tis. Kč viz kap. 4.7.5.
4.13.2. Krátkodobé směnky k úhradě
Nejvýznamnější položkou krátkodobých závazků je směnečný program. Smlouva byla podepsána 28. 6. 2013
mezi DP a Českou spořitelnou, a.s., a Československou
obchodní bankou, a.s., rovným dílem. Program se realizoval postupně.

4.13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Odložená daň z titulu

Dlouhodobý majetek

Významné snížení odloženého daňového závazku je
v roce 2016 způsobeno především snížením rozdílu
účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého
odpisovaného majetku, a to z důvodu přerušení daňového odepisování dlouhodobého hmotného majetku
v roce 2016. K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě rozhodnutí představenstva společnosti s cílem
vyčerpání kumulovaných uplatnitelných daňových ztrát,
kterým se blížil datum jejich expirace.

4.13.1. Věková struktura závazků z obchodních vztahů
Rok

Kategorie

Do splatnosti

(údaje v tis. Kč)
Po splatnosti

0–180 dní

181–365 dní

1–5 let

5 a více let

Celkem
po splatnosti

Celkem

2016

Krátkodobé

1 445 154

14 479

1 335

0

0

15 814

1 460 968

2015

Krátkodobé

1 908 709

1 741

2

2

0

1 745

1 910 454

K 31. 12. 2016 byl vyčerpán celý objem, tj. 8 000 mil. Kč
s tím, že v roce 2015 bylo splaceno 800 mil. Kč
a v roce 2016 byla provedena druhá splátka rovněž ve výši 800 mil. Kč. Aktuální objem směnek
k 31. 12. 2016 činí 6 400 mil Kč. Směnky v celkové hodnotě 6 400 mil. Kč jsou splatné 17. 3. 2017, přičemž
směnečný program pokračuje dle smlouvy v kvartálním
cyklu.
Směnečný program je krátkodobý a byl určen na financování nákupu tramvají 15 T For City.
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4.13.3. Závazky k podnikům ve skupině
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a krátkodobé přijaté zálohy
Název společnosti

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2016

HMP

7

15 981

0

14

Pražská energetika, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Pražská strojírna a.s.

0

1

2 862

22 722

41

719

14 627

24 257

Pražská teplárenská a.s.

1 469

892

Pražské služby, a.s.

3 282

3 638

PREdistribuce, a.s.

1 133

18 257

10

7

27 226

36 301

2 924

2 887

1

0

53 582

125 842

1 740 985

1 990 973

PREměření, a.s.
RENCAR PRAHA, a.s.
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Celkem závazky z obch. vztahů a zálohy k podnikům ve skupině
Krátkodobé závazky z obch. vztahů a zálohy celkem

4.14. PLATNÉ ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO,
ZDRAVOTNÍHO A ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ,
PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ, DAŇOVÉ
ZÁVAZKY A DOTACE
4.14.1. 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. 2016 činila 130 629 tis. Kč (k 31. 12. 2015 činila
127 633 tis. Kč).

Výše závazků z titulu penzijního připojištění zaměstnanců k 31. 12. 2016 činila 6 332 tis. Kč (k 31. 12. 2015
činila 6 102 tis. Kč).
Výše závazků z titulu životního pojištění zaměstnanců
k 31. 12. 2016 činila 132 tis. Kč (k 31. 12. 2015 činila
144 tis. Kč).
Výše závazků z titulu doplňkového penzijního spoření zaměstnanců k 31. 12. 2016 činila 909 tis. Kč
(k 31. 12. 2015 činila 606 tis. Kč).
Veškeré závazky jsou do splatnosti.

Výše závazků z titulu veřejného zdravotního pojištění
k 31. 12. 2016 činila 56 305 tis. Kč (k 31. 12. 2015 činila
55 005 tis. Kč).
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Stav k 31. 12. 2015

Kolektory Praha, a.s.
Operátor ICT, a.s.

4.14.2. Daňové závazky u místně příslušných finančních orgánů

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2016

Daň z příjmu fyzických osob
Silniční daň
Daň z elektřiny
Daň z nabytí nemovitých věcí
Celkem

Veškeré závazky jsou do splatnosti.
4.14.3. Dotace
Zůstatek položky dotace k 31. 12. 2016 činí
626 956 tis. Kč a je především tvořen:
• dotací HMP na pořízení dlouhodobého majetku
ke krytí výdajů investiční akce „Trasa metra A (Dejvická – Motol)“ ve výši 144 690 tis. Kč,
• finančním vypořádáním dotací za rok 2016 s HMP
ve výši 480 922 tis. Kč,
• závazkem z dotací na úhradu nákladů provozu PID
ve výši 1 344 tis. Kč.
4.15. JINÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ
Položka Jiné závazky vykazuje k 31. 12. 2016 zůstatek 301 369 tis. Kč, k 31. 12. 2015 byl zůstatek
565 015 tis. Kč. Tato položka obsahuje zejména:
Derivátové finanční nástroje
Společnost sjednala v minulosti s ČS a ČSOB několik
zajišťovacích úrokových swapů k zajištění úrokového
rizika směnečného programu, a to z důvodu jeho postupného čerpání.
K jednotlivým transakcím bylo vedeno zajišťovací účetnictví, které bylo 100% efektivní. V rámci zjednodušení evidence byla s ČS a ČSOB dohodnuta konsolidace
jednotlivých samostatných transakcí do nové transak-

Stav k 31. 12. 2015

57 001

55 348

135

128

63

13

0

1 819

57 199

57 308

ce formou sloučení původních derivátových transakcí
za shodných celkových podmínek.
Společnost tak určila následující úrokové swapy
jakožto zajišťovací deriváty:
• Derivát ČS
-P
 rotistrana: Česká spořitelna, a.s.
-D
 en sjednaní obchodu: 23. 11. 2016
-N
 ominální hodnota: 4 502 970 tis. Kč
(nominální hodnota se postupně snižuje)
-P
 lacená úroková sazba: 1,346 %, čtvrtletně
- I nkasovaná úroková platba: 3M Pribor
čtvrtletně
-D
 atum ukončení: 20. 12. 2024
• Derivát ČSOB
-P
 rotistrana: ČSOB, a.s.
-D
 en sjednaní obchodu: 23. 11. 2016
-N
 ominální hodnota: 1 917 360 tis. Kč
(nominální hodnota se postupně snižuje)
-P
 lacená úroková sazba: 1,727 %, čtvrtletně
- Inkasovaná

úroková platba: 3M Pribor
čtvrtletně
-D
 atum ukončení: 20. 12. 2024
Zajišťovanou položkou jsou pro oba deriváty úrokové
platby ze směnek emitovaných v rámci směnečného
programu uzavřeného s ČS a ČSOB dne 28. 6. 2013
až do maximálního limitu pro příslušné období se splatností 20. 1. 2024 vázaného na Pribor.
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Společnost tak klasifikovala výše uvedené transakce
jako zajištění budoucích peněžních toků, kdy zajišťovací
úrokové deriváty jsou k rozvahovému dni oceněny re-

álnou hodnotou a reálná hodnota je účtována na účet
oceňovacích rozdílů ve vlastním kapitálu společnosti.

Položka vykazuje k 31. 12. 2016 zůstatek 796 432 tis. Kč,
k 31. 12. 2015 činil zůstatek 681 641 tis. Kč.

Přehled derivátových finančních transakcí:

(údaje v tis. Kč)
Reálná hodnota
(závazek)
k 31. 12. 2016

Reálná hodnota
(závazek)
k 31. 12. 2015

Měnový swap ČS

0

151 055

Měnový swap ČSOB

0

54 167

Úroková opce collar – ČSOB

0

11 139

Derivát – forward ČS

0

2 532

Úroková opce collar ČS

0

18 325

Swapy ke směnečnému programu II ČS

174 481

167 553

Swapy ke směnečnému programu II ČSOB

116 645

117 612

0

26 503

291 126

548 886

Hedging nafty
Celkem

Významný pokles k 31. 12. 2016 je způsoben zejména
splacením úvěru na nákup vagonů metra, a tím i uzavřením souvisejících transakcí na úrokové a měnové
swapy. Rovněž došlo k 31. 12. 2016 k ukončení komoditního zajištění nafty a vypořádání této zajišťovací
transakce.
Výnosy a náklady z derivátových transakcí
Výnosy

Náklady

2015

(údaje v tis. Kč)
2016

2015

27 150

29 293

Ukončení obchodů COLLAR ČS
a ČSOB

0

1 732

Náklady z derivátových
transakcí – komodity

Ukončení obchodů forward

0

1 256

Náklady z derivátový transakcí – ostatní

185 834

103 256

Celkem

0

2 988

Celkem

212 984

132 549

Významný nárůst nákladů na derivátové transakce byl
způsoben předčasným splacením úvěru na nákup vagonů metra a tím i uzavřením transakcí na úrokové a mě-
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Zůstatek je tvořen především účtem výnosy příštích období (675 368 tis. Kč), kde největší položkou je časové
rozlišení tržeb časových jízdenek ve výši 638 896 tis. Kč
a časové rozlišení výnosů plynoucích z poskytnutých
věcných břemen ve výši 27 410 tis. Kč. Další významnou
položkou jsou výdaje příštích období (121 064 tis. Kč),
kde největší podíl tvoří nevyfakturované dodávky
PREdistribuce, a. s.
4.17. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE
HLAVNÍCH ČINNOSTÍ

nové swapy. Tato operace vede k významným úsporám
v oblasti těchto nákladů v následujících účetních obdobích.

(údaje v tis. Kč)

Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem

2016

2015

17 580 169

17 654 721

v tom:
Tržby z jízdného pravidelné dopravy
Kompenzace za závazek veřejné služby
Ostatní tržby

4 257 730

4 387 818

12 666 127

12 656 545

656 312

610 358

283 001

259 671

326 868

329 393

z toho:
Pronájem

(údaje v tis. Kč)
2016

4.16. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ

Výnosy z přirážek k jízdnému

Nejvýznamnější položkou Tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb je kompenzace za závazek veřejné služby ve výši 12 666 127 tis. Kč.
Další významnou položkou jsou tržby z jízdného pravidelné dopravy. V porovnání s rokem 2015 došlo k poklesu tržeb z jízdného pravidelné dopravy (bez přirážek
k jízdnému) za rok 2016 o 130 088 tis. Kč, tj. o 2,96 %.
Pokles nastal z důvodu snížené ceny ročního kuponu.

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

2016
Subjekt

Zásoby

Služby

Ostatní

Celkem

HMP

mateřská společnost

0

8 761

10

8 771

KORMAK Praha a.s.

jiná společnost

0

20

0

20

Subjekt

Vztah ke společnosti

Zásoby

Služby

Ostatní

Celkem

HMP

mateřská společnost

0

9 744

116

9 860

Pražská energetika, a.s.

jiná společnost

0

1 384

12

1 396

Operátor ICT, a.s.

sesterská společnost

0

1 176

115

1 291

Pražská plynárenská, a.s.

jiná společnost

0

21

0

21

Pražská energetika, a.s.

jiná společnost

0

1 260

8

1 268

jiná společnost

0

372

17

389

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

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

jiná společnost

0

122

15

137

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

jiná společnost

0

593

0

593

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

jiná společnost

0

154

0

154

Pražská strojírna a.s.

dceřiná společnost

16 749

87

0

16 836

Pražská strojírna a.s.

dceřiná společnost

Pražská teplárenská a.s.

jiná společnost

21 380

0

0

21 380

0

150

18
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Pražská teplárenská a.s.

jiná společnost

0

17

0

17

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

sesterská společnost

0

598

0

598

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

sesterská společnost

0

3 633

0

3 633

Pražské služby, a.s.

sesterská společnost

4

4 840

0

4 844

Pražské služby, a.s.

sesterská společnost

0

4 854

0

4 854

PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

0

1 414

27

1 441

PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

0

1 403

45

1 448

PREměření, a.s.

jiná společnost

0

566

1

567

PREměření, a.s.

jiná společnost

0

501

0

501

RENCAR PRAHA, a.s.

dceřiná společnost

9

46 348

1 778

48 135

Rozvojové projekty Praha, a.s.

sesterská společnost

0

45

0

45

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

dceřiná společnost

0

4 797

0

4 797

21 389

73 224

1 989

96 602

Celkem
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Vztah ke společnosti

(údaje v tis. Kč)

2015

RENCAR PRAHA, a.s.

dceřiná společnost

5

39 106

42

39 153

Rozvojové projekty Praha, a.s.

sesterská společnost

0

0

28

28

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

dceřiná společnost

Celkem

0

5 046

147

5 193

16 758

63 788

390

80 936
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4.17.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty
(údaje v tis. Kč)

2016
Subjekt

Vztah ke společnosti

Zásoby

Služby

Ostatní

HMP

mateřská společnost

0

1 532

76

1 608

Kolektory Praha, a.s.

sesterská společnost

0

466

0

466

Operátor ICT, a.s.

sesterská společnost

0

2

0

2

Pražská energetika, a.s.

jiná společnost

333 754

0

17

333 771

Pražská plynárenská, a.s.

jiná společnost

16 273

0

0

16 273

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

jiná společnost

0

4

0

4

Pražská strojírna a.s.

dceřiná společnost

Pražská teplárenská a.s.

jiná společnost

Pražské služby, a.s.

sesterská společnost

PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

RENCAR PRAHA, a.s.

dceřiná společnost

Rozvojové projekty Praha, a.s.

sesterská společnost

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

dceřiná společnost

Celkem

118 944

51 568

0

170 512

16 222

11

0

16 233

95

5 424

0

5 519

361 828

627

0

362 455

0

215

0

215

0

97

0

97

16

29 786

0

29 802

847 132

89 732

93

936 957

(údaje v tis. Kč)

2015
Subjekt
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Celkem

Vztah ke společnosti

Zásoby

Služby

Ostatní

PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

mateřská společnost

0

944

137

1 081

Kolektory Praha, a.s.

sesterská společnost

0

466

0

466

Operátor ICT, a.s.

sesterská společnost

0

6

0

6

Pražská energetika, a.s.

jiná společnost

395 373

0

533

395 906

Pražská plynárenská, a.s.

jiná společnost

18 674

0

0

18 674

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

jiná společnost

0

21

0

21

Pražská strojírna a.s.

dceřiná společnost

118 403

37 047

39

155 489

Pražská teplárenská a.s.

jiná společnost

16 607

11

0

16 618

Pražská teplárenská LPZ, a.s.

jiná společnost

1 491

0

0

1 491

Pražské služby, a.s.

sesterská společnost

4

5 749

19

5 772

573

25

387 162

PREměření, a.s.

jiná společnost

0

12

0

12

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

dceřiná společnost

0

29 888

0

29 888

937 116

74 717

753

1 012 586

Celkem

4.17.3. Nákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku se spřízněnými subjekty
Prodeje
2016

Subjekt

(údaje v tis. Kč)
Vztah
ke společnosti

HMP

mateřská
společnost

Pražská
teplárenská a.s

jiná společnost

Celkem

Nákupy
2016
Subjekt

Vztah
ke společnosti

Subjekt

Účetní Prodejní
hodnota
cena
111

111

0

3

111

114

DHM

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

jiná společnost

Pražská
teplárenská a.s

jiná společnost

25

PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

Celkem

Prodeje
2015

DHM

(údaje v tis. Kč)

Celkem

HMP

386 564

Střední průmyslová
škola dopravní, a.s.

(údaje v tis. Kč)
Vztah
ke společnosti
dceřiná
společnost

Celkem

Nákupy
2015
Subjekt

DNM

DHM
Účetní Prodejní
hodnota
cena
0

4

0

4

(údaje v tis. Kč)
Vztah
ke společnosti

DHM

DNM

HMP

mateřská
společnost

15 850

0

Pražské služby, a.s.

sesterská
společnost

67

0

0

PREdistribuce, a.s.

jiná společnost

461

0

172

0

Celkem

16 378

0

433

0

236

0
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4.18. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY

(údaje v tis. Kč)
2016

Energie, plyn, teplo

2015

Porovnání odpisů dle třídy majetku

951 616

978 695

1 061 077

997 422

624 812

684 436

Oděvy a ochranné pomůcky

52 225

50 286

Drobný hmotný majetek

32 834

33 684

Materiál
Nafta, oleje, mazadla, fridex, benzin

Ostatní

16 999

20 017

Celkem

2 739 563

2 764 540

4.19. SLUŽBY

(údaje v tis. Kč)
2016

Opravy a udržování

2015

1 918 767

1 815 592

Služby spojené s přepravním výkonem

589 162

599 311

Služby obslužného charakteru

281 321

280 856

Služby datových systémů

119 510

102 271

Ostatní služby spojené s MHD

436 323

351 819

71 308

52 601

Poradenské a právní služby
Služby spojené s reklamou
Ostatní služby
Celkem

18 918

22 090

523 712

531 183

3 959 021

3 755 723

Nárůst v položce opravy a udržování je způsoben především vyššími plánovanými opravami budov v majetku DP.
4.19.1. Celkové náklady na odměny auditorské společnosti

(údaje v tis. Kč)
2016

Povinný audit účetní závěrky
Jiné neauditorské služby
Celkem

2015
1 615

2 028

35

35

1 650

2 063

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

Třída

(údaje v tis. Kč)
2016

2015

1310

Software

1311

Software PC 40–60 tis. Kč

42 161

49 682

53

33

1900

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

445

739

2110

Tratě

318 519

306 767

2111

Napájecí systém

137 278

138 265

2112

Tunely metra

334 741

333 286

2113

Technické zařízení metra

16 548

16 644

2114

Staniční sloupky, čekárny, přístřešky

2115

Objekty režijní

2116

Budovy a haly režijní

2117

Stavby režijní

2118

Sdělovací a zabezpečovací zařízení

2119

Technické zhodnocení najatého majetku

2210

Odbavovací systém MYPOL

2211

Prostředky VT – počítače

2212

Sdělovací a zabezpečovací zařízení – stroje

2213
2214

2 604

2 865

43 875

42 949

140 663

131 465

36 178

35 454

36 458

40 761

96

96

3 033

74

57 596

60 055

167 499

155 890

Technické zařízení metra

22 990

18 755

Stroje a zařízení režijní

79 254

83 871

2215

Napájecí systém – stroje

68 736

75 006

2216

Lanová dráha

45

0

2221

Vozy metra

714 475

740 111

2223

Autobusy midi – N

20 819

18 015

2224

Autobusy standard

891

3 735

2225

Autobusy kloubové

0

9

2226

Autobusy nízkopodlažní standard

73 562

50 447

2227

Autobusy nízkopodlažní kloubové

178 247

156 157

2228

Eskalátory, výtahy metra

45 618

56 147

2230

Automobily ostatní

15 776

8 258

2231

Dopravní prostředky ostatní

6 963

6 873

175

2232

Tramvaje T3

2233

4.24. JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY

90
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Tramvaje T3RP

40 264

43 681

2234

Tramvaje T6

47 484

67 015

Dotace k úhradě nákladů

2235

Tramvaje KT8

37 157

35 205

2236

Tramvaje 14T

2 240

2 124

2237

Tramvaje 15T

405 629

310 223

2240

Inventář

132

97

2900

Jiný dlouhodobý hmotný majetek – věcná břemena

4 915

1 359

Ostatní provozní výnosy

Zůstatková cena likvidovaného dlouhodobého majetku

4 672

6 438

Celkem

3 107 706

2 998 732

Celkem

Odpisy dlouhodobého majetku pořízeného formou dotace by v roce 2016 činily 1 828 875 tis. Kč (1 693 303 tis. Kč
v roce 2015).

(údaje v tis. Kč)
2016

2015

99 452

97 034

Výnosy – přirážky k jízdnému

326 868

336 815

Výnosy – postoupení pohledávek za SMS jízdenky

499 715

512 173

Předpisy náhrad – pojišťovny

221 501

72 729

-3 017

17 538

Smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení

Snížení v položce smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení je především z důvodu pozastavení soudního sporu
se společností Škoda Transportation a.s.

45 372

48 029

1 189 891

1 084 318

Zvýšení předpisů pojistných náhrad je způsoben očekávaným plněním pojistného za poškozené tramvaje v důsledku nehod.

4.25. JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
4.21. ZMĚNA STAVU REZERV A ÚPRAVA HODNOT V PROVOZNÍ OBLASTI KROMĚ ODPISŮ

(údaje v tis. Kč)

2016

2016
Pojistné

317 198

12 493

43 359

Odpis postoupených pohledávek z SMS jízdenek

499 715

512 173

Smluvní pokuty, úroky z prodlení

270 671

-699

37 165

56 595

1 131 627

927 656

-39 775

260 544

Odpisy pohledávek

Změna stavu – opravné položky účetní – k pohledávkám

208 803

111 158

1 401

541

Změna stavu – opravné položky k zásobám

-1 876

6 896

Změna stavu – opravné položky k majetku

-1 151

24 610

167 402

403 749

Celkem změna stavu

4.22. P
 RODANÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK A TRŽBY
Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO MAJETKU

(firma Stoličen
10 580 tis. Kč.

K 31. 12. 2016 položka Zůstatková cena prodaného
dlouhodobého majetku činí 1 805 tis. Kč (27 060 tis. Kč
v roce 2015), položka Tržby z prodeje dlouhodobého majetku činí 29 163 tis. Kč (42 625 tis. Kč v roce 2015).

4.23. P
 RODANÝ MATERIÁL A TRŽBY
Z PRODEJE MATERIÁLU

Položka Tržby z prodeje dlouhodobého majetku zahrnuje především tržby z prodeje tramvají do Sofie

elektrotransport

EAD)

ve

Ostatní provozní náklady
Celkem

Navýšení v položce Smluvní pokuty, úroky z prodlení je
z důvodu uzavřené Dohody o narovnání se společností Škoda Transportation a.s. ve věci úroku z prodlení
za pozdní úhradu faktur tramvají 15T.

výši

K 31. 12. 2016 položka Zůstatková cena prodaného materiálu činí 60 024 tis. Kč (56 936 tis. Kč v roce 2015),
položka Tržby z prodaného materiálu činí 63 949 tis. Kč
(57 843 tis. Kč v roce 2015).

2015

311 583

Změna stavu – ostatní rezervy

Změna stavu – opravné položky daňové – k pohledávkám

176

2015

(údaje v tis. Kč)

4.26. VÝNOSY Z DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU

(údaje v tis. Kč)
2016

2015

Dividendy – RENCAR PRAHA, a s.

0

7 560

Celkem

0

7 560
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4.27. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY

(údaje v tis. Kč)
2016

4.30. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY S VÝJIMKOU DERIVÁTOVÝCH TRANSAKCÍ

2015

2016

Úroky z bankovních účtů běžných

832

1 149

Celkem

832

1 149

Bankovní výlohy
Kursové rozdíly
Prodané cenné papíry a podíly
Ostatní finanční náklady

4.28. NÁKLADOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY

(údaje v tis. Kč)
2016

Úroky z úvěru na nákup vagonů metra
Úroky z úvěru na nákup vagonů metra – SWAP

3 596

17 991

0

30 021

75 132

96 950

Celkem

78 728

144 962

Významný pokles v položce úroků z úvěru na nákup vagonů metra byl způsoben předčasným splacením tohoto
úvěru a ukončením souvisejících zajišťovacích transakcí.

4.29. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY S VÝJIMKOU DERIVÁTOVÝCH TRANSAKCÍ

Výnosy z krátkodobých cenných papírů
Ostatní finanční výnosy
Celkem

Položka „Ostatní finanční výnosy“ vykazuje stav
k 31. 12. 2016 ve výši 42 690 tis. Kč (k 31. 12. 2015 byl
stav 10 490 tis. Kč). Nárůst v roce 2016 dosahuje výše
32 200 tis. Kč, který byl způsoben zejména bonusem
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24 835

1 773

53 629

4 098 756

0

31 384

8 217

4 147 027

86 681

V položce „Prodané cenné papíry a podíly“ jsou v souladu s platnými účetními předpisy zachyceny náklady
na prodej cenných papírů, které byly pořízeny společností v souladu se strategií v ukládání dočasně volných
finančních prostředků. Reciproční položku pak tvoří
v rámci účetní osnovy „Výnosy z prodaných cenných papírů a podílů“ viz kapitola 4.29.

(údaje v tis. Kč)
2016

Kursové rozdíly

Celkem

2015

15 114

2015

Úroky směnečný program

Výnosy z prodaných cenných papírů a podílů

(údaje v tis. Kč)

2015

4 098 756

0

68

53 574

2 993

940

42 690

10 490

4 144 507

65 004

od ČS za prolongaci zajištění nafty ve výši 26 000 tis. Kč
a bonifikací od ČS za předčasné splacení pohledávek
ve výši 5 500 tis. Kč.

179

5. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ
SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ
ORGÁNY
5.1. OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚSTNANCŮ
2016

(údaje v tis. Kč)

Zaměstnanci

Náklady
na soc. a zdrav.
zabezpečení

Mzdové
náklady

Počet *

Ostatní
náklady

10 899

15

10 899

15

165 622

6 556 781

13

33 543

10 377

160

44 080

1. 1. 2016 – 30. 9. 2016

10 890

13

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

10 902

13

7 364

Dozorčí rada

2 290

779

3 069

Výbor pro audit
Čl. orgánů společ. **

10 902

69

23

92

8 661

1 864

10 525

4 755 458

1 690 146

165 782

2015

6 611 386

(údaje v tis. Kč)
Mzdové
náklady

Počet *

Náklady
na soc. a zdrav.
zabezpečení

Ostatní
náklady

Osobní
náklady celkem

10 869

4 532 769

1 617 226

161 849

6 311 844

16

37 842

11 051

191

49 084

2 553

775

4 573 164

1 629 052

Čl. orgánů společ. **
Celkem

1. 1. 2016 – 31. 3. 2016

1 677 905

1 062

Vedení společnosti

Vedení společnosti z celkového počtu zaměstnanců

4 713 254

6 302

Zaměstnanci

Počet *

10 889

Představenstvo

Celkem

Období

1. 1. 2016 – 30. 6. 2016

Vedení společnosti
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Osobní
náklady celkem

Celkový přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období

10 885

3 328
162 040

6 364 256

* Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu.
** Představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit.
V průběhu roku 2016 došlo k zásadní změně ve vedení
společnosti. Za první pololetí roku 2016 se pod pojmem
vedení společnosti rozumí generální ředitel, odborní
ředitelé a vedoucí jednotek. Ve druhém pololetí se pod
pojmem vedení společnosti rozumí odborní ředitelé
(s výjimkou odborných ředitelů, kteří jsou zároveň členy
Představenstva) a vedoucí jednotek. Členové Představenstva, včetně generálního ředitele, již nejsou ke dni
sestavení účetní závěrky zaměstnanci DP, nýbrž vykonávají svou funkci na základě smlouvy o výkonu funkce.
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.
Nebyly poskytnuty žádné finanční zápůjčky ani úvěry akcionářům ani členům statutárních, dozorčích a řídicích
orgánů.
Příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní
spoření a životní pojištění byl poskytnut pouze členům
statutárních, dozorčích a řídicích orgánů, kteří jsou zároveň zaměstnanci společnosti.
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6. ZÁVAZKY
NEUVEDENÉ
V ÚČETNICTVÍ

7. SCHVÁLENÍ ZÁVĚRKY
ROKU 2015, ROZDĚLENÍ
ZISKU ROKU 2016

Smluvní závazky pro obnovu a rozvoj vozového parku
a ostatních investic z kupních smluv uzavřených do konce roku 2016 činí 7 713 090 tis. Kč. Nejvýznamnějšími
položkami jsou:

7.1. SCHVÁLENÍ ZÁVĚRKY ROKU 2015

7.2. ROZDĚLENÍ ZISKU ROKU 2016

Usnesením Rady HMP v působnosti valné hromady DP
č. 1363 ze dne 7. 6. 2016 byla schválena účetní závěrka
v plném rozsahu za rok 2015 s výsledkem hospodaření –
zisk ve výši 1 255 407 tis. Kč. Současně bylo rozhodnuto
o převodu zisku ve výši 1 255 407 tis. Kč na účet
429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě DP
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 v podobě
zisku ve výši 1 835 451 tis. Kč následujícím způsobem:

• nákup nízkopodlažních kloubových vozů 15T
ve výši 4 359 823 tis. Kč,
• komplexní bezpečnostní systém ve výši
2 100 000 tis. Kč.

• úhradu neuhrazené ztráty minulých let ve výši
266 213 tis. Kč,
• převedení zisku ve výši 1 569 238 tis. Kč na účet
nerozděleného zisku minulých let.

Hlavním zdrojem financování těchto závazků budou
vlastní zdroje společnosti.
Za oblast obnovy a rozvoje stavebních investic smluvní
závazky činí celkem 906 251 tis. Kč a týkají se především
těchto akcí:
• I. prov. úsek trasy D metra (Náměstí Míru – depo
Písnice) ve výši 560 000 tis. Kč,
• modernizace a bezbariérové zpřístupnění veřejných
toalet v pražském metru ve výši 112 083 tis. Kč,
• rekonstrukce stanice Jinonice ve výši 90 080 tis. Kč,
• ostatní rekonstrukce a modernizace tramvajových
tratí a stanic metra ve výši 144 088 tis. Kč.
Společnost u obnovy a rozvoje stavebních investic předpokládá financování i z dotací na pořízení dlouhodobého
majetku.
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8. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY
PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Mezi rozvahovým dnem 31. 12. 2016 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. 2016
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10. SCHVÁLENÍ PŘÍLOHY ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY KE DNI 31. 12. 2016
V PLNÉM ROZSAHU

období
do 31. 12. 2015

P.

Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

7 516 216

4 020 949

Z.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním

1 275 662

1 684 487

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6)

3 338 429

3 541 495

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv (+)

3 107 706

2 998 732

A.1.2.

Změna stavu opravných položek a rezerv (+/-)

167 402

403 748

A.1.3.

Zisk (-) nebo ztráta (+) z prodeje stálých aktiv

-27 358

-15 565

A.1.4.

Výnosy z podílů na zisku (-)

0

-7 560

A.1.5.

Nákladové (+) a výnosové (-) úroky

77 896

143 813

A.1.6.

Opravy o ostatní nepeněžní operace

12 783

18 327

A*

Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu (Z+A.1)

4 614 091

5 225 982

A.2.

Změna stavu pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.4)

A.2.1.

Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv (+/-)

A.2.2.

Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv (+/-)

A.2.3.

Změna stavu zásob (+/-)

A**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A.*+A.2)

A.3.

Vyplacené úroky (-)

A.4.

Přijaté úroky (+)

A.6.

Přijaté podíly na zisku (+)

A***

-982 016

84 386

127 044

-408 688

-1 051 323

568 968

-57 737

-75 894

3 632 075

5 310 368

-78 728

-144 962

832

1 149

0

7 560

Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.**+A.3 až A.6)

3 554 179

5 174 115

B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-)

-4 129 437

-1 827 631

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)

28 935

42 625

B***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti (B.1 až B.3)

-4 100 502

-1 785 006

C.1.

Změna stavu závazků z financování

-1 518 793

106 158

C***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti (C.1+C.2)

-1 518 793

106 158

F.

Čistá změna pen. prostředků a pen. ekvivalentů (A.***+B.***+C.***)

-2 065 116

3 495 267

R.

Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (P+F)

5 451 100

7 516 216

Mgr. Martin Gillar

JUDr. Jan Blecha

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

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

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

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

V Praze dne 6. 3. 2017
Vyhotovil: Ing. Marek Polický
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