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Rok 2012 se zapíše do historie realizací kvarteta několikadenních 
uzavírek metra. Pražská podzemní dráha slouží spolehlivě 
veřejnosti už více než tři desetiletí, a tak musíme provádět některé 
zásadní opravy, které na krátkou dobu zhorší běžně nabízený 
komfort. Výborným vysvědčením je pro nás, že jsme opravy bez 
problémů zvládli a naši klienti omezení téměř nepocítili. 

Pražanům jsme při 10. výročí od ničivých povodní v roce 2002 
ukázali, že jsme na podobnou katastrofu lépe připraveni a dokážeme 
zabránit tomu, aby se takto rozsáhlé škody v pražském metru 
v budoucnu opakovaly. Naší snahou je, aby hospodaření podniku 
bylo co nejefektivnější, ale bezpečnost poskytovaných služeb je pro 
nás neoddiskutovatelná priorita. Díky vysoké bezpečnosti si také 
Dopravní podnik hlavního města Prahy udržuje vysoké renomé 
mezi svými zákazníky. 

Také v nadcházejících měsících se bude naše pozornost upínat 
k několikrát zmíněným cílům – efektivnímu a transparentnímu 
hospodaření, rozvoji veřejné dopravy, spokojeným cestujícím 
a vyso kému standardu dodávaných služeb. 

Pevně věřím, že těchto cílů společně dosáhneme! 

  Ing. Milan Křístek

  Předseda představenstva a generální ředitel 
  Dopravního podniku hlavního města Prahy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

dostává se vám do rukou výroční zpráva Dopravního podniku 
hlavního města Prahy za rok 2012. Tento rok byl pro podnik zlomový 
v tom, že došlo k několika změnám na pozici generálního ředitele 
a výrazné obměně managementu. 

Nejenom personální, ale i systémové změny v řízení podniku byly 
velmi potřebné. Jejich cílem nebylo pouze zvýšení transparentnosti 
a efektivity, ale především navrácení dobrého jména Dopravnímu 
podniku hlavního města Prahy, firmě s více než stoletou tradicí. I za 
tímto účelem jsme nastavili nová pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek a začali informace spojené s veřejnými zakázkami 
zveřejňovat na webových stránkách našeho vlastníka, Hlavního 
města Prahy. Zároveň jsme prověřili veškeré sporné zakázky, 
některé smlouvy jsme vypověděli či ukončili, u dalších jsme zahájili 
jednání s dodavateli o změně smluvních podmínek. Již v roce 2012 
se nám podařilo díky těmto krokům ušetřit desítky milionů korun 
a dalších výrazných úspor dosáhneme v roce 2013. 

V roce 2012 se nám podařilo vyjednat změnu podmínek u smluv, 
které nebyly pro podnik výhodné, v některých případech se ukázalo 
jako nutné dodavatele dokonce vyměnit (například u bezpeč-
nostních systémů a strojního servisu). V roce 2012 zaplatil Dopravní 
podnik hlavního města Prahy méně za poradenské, právní a marke-
tingové služby, tedy v oblastech, které byly v minulosti terčem 
kritiky. Úspěšní jsme byli i při sjednávání slev na nákup kloubových 
autobusů a zamezili jsme příliš vysokým odstupným ve smlouvách 
pro nejvýše postavené manažery. 

Pozitivní zprávou je, že se nám dařilo zvyšovat kvalitu poskytovaných 
služeb pro cestující, a to nejen díky renovaci vozového parku, ale 
i rozvoji doplňkových služeb, především v oblasti informování 
klientů. 

Úvodní slovo 
generálního ředitele 
a předsedy představenstva
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Základní identifikační údaje 
o společnosti

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
00005886
CZ00005886
11. 7. 1991
Akciová společnost
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha 100 % 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, byl zapsán 
do obchodního rejstříku vedeném MS v Praze dne 11. 7. 1991, 
sp. zn.: Rg.: B 847; (v oddíle B, vložka č. 847)
30 726 125 000 Kč

Název společnosti:

Sídlo:
IČ:

DIČ:
Datum založení:

Právní forma:
Zakladatel: 

Osoby podílející se na základním kapitálu:
Obchodní rejstřík:

Základní kapitál:
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PŘEDSTAVENSTVO  SPOLEČNOSTI

VALNÁ HROMADA

GENERÁLNÍ  ŘEDITEL

odbor Kancelář 
společnosti

odbor Právní

odbor Interní audit

odbor Marketing 
a styk s veřejností

úsek Vedení společnosti

odbor Bezpečnost 
a krizové řízení

Hasičský 
záchranný sbor

odbor Kontrola

úsek bezpečnostní

jednotka 
Správa vozidel Metro

jednotka 
Správa vozidel Tramvaje

jednotka 
Správa Vozidel a Autobusů

jednotka
Dopravní cesta Tramvaje

jednotka 
Dopravní cesta Metro

odbor Energetika

odbor Technická 
podpora provozu

odbor Technická 
správa objektů

odbor Investice

úsek technický

odbor Controlling 
a hospodaření

odbor Jízdní doklady 
a odbavovací systém

odbor Účetnictví,
daně a financování

odbor Nemovitý 
majetek

odbor Strategický 
a investiční rozvoj 

jednotka
Informační technologie

jednotka
Zásobování

úsek ekonomický

odbor Řízení 
lidských zdrojů Stř. STK

odbor Péče 
o zaměstnance

úsek Lidské zdroje

odbor Příprava 
provozu

Sekretariát DŘ Sekretariát TŘ Sekretariát EŘ Sekretariát LZ Sekretariát BŘ

odbor Provozní 
informace

odbor 
Přepravní kontrola

odbor Přepravní 
kontrola

odbor 
Řízení a kontrola provozu

odbor Řízení 
a kontrola provozu

odbor 
Jízdní řády

jednotka 
Provoz Autobusy

jednotka 
Historická vozidla

jednotka 
Provoz Metro

jednotka 
Provoz Tramvaje

úsek dopravní

Dozorčí rada Výbor pro audit
Organizační schéma
k 31. 12. 2012
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Představenstvo:
Ing. Milan Křístek    předseda
Bc. Magdalena Češková   místopředsedkyně
Ing. Petr Blažek    člen
Ing. Ladislav Urbánek    člen
Ing. Petr Vychodil    člen

Dozorčí rada:
Ing. Jiří Pařízek    předseda
Jiří Čada     místopředseda
Ing. David Vodrážka    místopředseda
Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.   člen
Ing. Marek Doležal    člen
Pavel Hurda     člen
František Kadlec    člen
Jan Kolář     člen
Ing. Marie Kousalíková   člen
Jan Lebeda     člen
Josef Nosek     člen
Jiří Obitko     člen
Ing. Michal Štěpán    člen
Ing. Jan Vašíček    člen
Andrea Vlásenková    člen

Výbor pro audit:
Ing. Miroslav Zámečník   předseda
Ing. Zdena Javornická    místopředsedkyně
Ing. Pavel Černý    člen

Management DP:
Ing. Milan Křístek*    generální ředitel
Ing. Ladislav Urbánek    dopravní ředitel 
Bc. Magdalena Češková**   ekonomický ředitel
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.   technický ředitel
Mgr. Lumír Tesař***    ředitel pro Lidské zdroje
Bc. Pavel Richter    bezpečnostní ředitel 

*     od 1. 11. 2012
**   pověřená výkonem funkce
*** do 19. 11. 2012

Personální obsazení ke konci roku 2012
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2012

Srpen
2. srpna se Dopravní podnik hlavního města Pra hy při-
pojil k rodnému listu zakázek Magistrátu hl. m. Prahy. 

Září
10. září vyjela poprvé do provozu s cestujícími první 
klimatizovaná tramvaj 15T ForCity. 

Říjen
8. října zahájil Dopravní podnik hlavního města Prahy 
ve spolupráci s Policií ČR třetí ročník dopravně-bezpeč-
nostního projektu „Není cesty zpět“, který upozorňuje 

na fakt, že tramvaje mají na přechodech pro chodce 
přednost. 

Listopad 
26. listopadu byla společnou prorážkou za účasti médií 
ukončena pouť razicích štítů Tondy a Adély, podílejících 
se na prodloužení tratě A pražského metra. 

Prosinec
20. prosince rozezněly pražské metro koledy v rámci 
vánoční akce „Nalaďte se v metru“.

Leden 
26. ledna schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy pro 
Dopravní podnik hlavního města Prahy směnečný 
program na nákup tramvajových vozů 15T. 

Únor
14. února se konal 6. ročník vyhlášení akce Slušný řidič. 
Generální ředitel Dopravního podniku hlavního města 
Prahy předal ocenění nejlepším 39 řidičům a řidičkám 
tramvají a autobusů pražské MHD za rok 2012.

Březen 
22. března Dopravní podnik hlavního města Prahy 
a  spo lečnost Rencar spustily informační kampaň proti 
nelegálnímu výlepu v pražském metru. 

Duben

Od 6. do 9. dubna Dopravní podnik hlavního města Pra-
hy úspěšně vyměnil výhybku metra u stanice I. P. Pav-
lova.

Květen
23. května byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná 
tramvajová trať v Zenklově ulici. 

Červen
29. června podepsalo vedení Dopravního podniku hlav-
ního města Prahy se zástupci odborových organiza-
cí dodatek kolektivní smlouvy na roky 2012 až 2015, 
mimo jiné zaručující růst mezd zaměstnanců. 

Červenec
10. července byla kvůli výstavbě polyfunkčního objektu 
na dva roky uzavřena stanice metra Národní třída. 

Kalendárium 
roku 2012
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Standard kvality, úroveň náročnosti, plnění DP – výňatek z tabulky ROPID
* vypočteno dopravcem na základě dat z manuálního měření

STANDARD KVALITY PID SOUHRNNÉ VÝSLEDKY – 2012

STANDARD KVALITY PID ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ rok 2012

1.1.A Plnění grafikonu
městské linky 99,80 % 99,88 %

příměstské linky 99,90 % 99,98 %

1.2.A Dodržení kapacity vozidla

99,70 % SD 99,95 %

99,70 % KB 99,76 %

99,70 % MD 99,97 %

2.1.A Bezbariérovost vozidla

podíl NP vozidel ve vozovém parku 59,56 %

městské linky 20,00 % (skutečnost/garance) 70,82 % / 60,90 %

příměstské linky 10,00 % (skutečnost/garance) 28,54 % / 28,55 %

2.2.A Garance bezbariérových spojů 99,50 % 99,91 %

2.3.A Obsloužení zastávek % plnění 99,61 %

2.4.A Doplňk. prodej jízdenek MHD % plnění 99,44 %

2.5.A Prodej jízdenek na PID % plnění 99,42 %

2.6.A Funkčnost odbavovacího zařízení 95,00 % 99,50 %

3.1.A Informování ve vozidlech 85,00 % 95,70 %

3.2.A Informování na zastávkách 80,00 % 94,60 %

4.1.A Přesnost provozu pro přesný provoz 75,00 % 86,80 %*

nepřijatelně předjeté spoje 3,00 % 0,19 %*

4.2.A Přestupní vazby % plnění 100,00 %

5.1.A Chování jízdního personálu % plnění 99,22 %

5.2.A Ústrojová kázeň 95,00 % 99,90 %

6.1.A Čistota vozidel 90,00 % 92,00 %

6.2.A Čistota zastáv. zařízení 90,00 % 97,90 %

7.1.A Rizikové situace počet 0

8.1.A Stáří vozidel        

60,00 % = < 12 let 63,73 %

průměrné stáří vozidel 9,00

počet vozidel starších 20 let 0

Pouze dva z třinácti autobusových dopravců 
v rámci Pražské integrované dopravy splnili 

všechny sledované standardy kvality 
dopravy. Jedním z nich je Dopravní podnik 
hlavního města Prahy, který zajišťuje 67 % 

dopravních výkonů v autobusové dopravě 
v rámci celého systému. 

Koncem devadesátých let 20. století začal Dopravní 
podnik hlavního města Prahy zavádět podle pařížského 
vzoru Program kvality služby, kdy hodnotí své služby 
pohledem svých klientů. V průběhu existence Programu 
byl zvýšen počet sledovaných standardů, a navíc 
optiku přijal za svou i organizátor systému Pražské 
integrované dopravy, ROPID. Rok 2012 byl druhým, kdy 
bylo podle stejných kritérií hodnoceno všech třináct 
dopravců zajišťujících v systému autobusovou dopravu. 
Devět dopravců poskytuje vysokou kvalitu, neboť splnilo 
více než 80 % z 26 sledovaných ukazatelů. Stejně jako 
v roce 2011 i v roce 2012 mezi ně patřil Dopravní podnik 
hlavního města Prahy. 

Ohodnocení je pro nás potěšitelné o to více, že 
Dopravní podnik hlavního města Prahy zajišťuje více 
než dvě třetiny dopravních výkonů a splnil všechny ze 
sledovaných standardů!

Rok 2012 nebyl pro naši společnost, která si v září 
připomněla 115 let od svého vzniku, vůbec jednoduchý. 
Proběhlo několik změn v nejvyšším vedení, registrovali 
jsme velký zájem o dění ve společnosti ze strany médií, 
i přes tyto negativní skutečnosti se nám podařilo udržet 
vysoký standard poskytovaných služeb, který je brán 
veřejností v Praze jako samozřejmost. Zahraniční 
návštěvníci vysokou kvalitu oceňují více, neboť mají 
přímé srovnání ze svých domovů, kde většinou není 
městská hromadná doprava na tak vysoké úrovni jako 
právě v Praze. Svědčí o tom i skutečnost, že na odborné 
exkurze do Prahy míří mnoho zahraničních specialistů, 
kteří se aktivně zajímají o práci dispečinků, jednotlivých 
vozoven a dep, ale také o práci opravárenské základny 
v Hostivaři. Mnoho zahraničních partnerů má zájem 
o pražské zkušenosti s organizací a financováním 
provozu. 

Naše úsilí nebylo směřováno pouze na kvalitní služby, 
velkou pozornost jsme také věnovali vyšší efektivnosti 
poskytovaných služeb, zejména snižování nákladů. 
Vyšší efektivita všech činností Dopravního podniku 
je naším dlouhodobým cílem, další významné kroky 
k jejímu zvýšení jsme podnikli v roce 2012. 

Poskytujeme 
kvalitní služby!
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Více než 86 % autobusových spojů, které zajistil Dopravní podnik hlavního města Prahy 
v roce 2012, jelo přesně nebo v povolené odchylce, se zpožděním do 179 vteřin oproti 
jízdnímu řádu. V provozu tramvají dosáhla přesnost provozu více než 88 % a v provozu 
metra byla přesnost ještě o 10 procentních bodů vyšší.

  

 

Zářijová změna byla podpořena rozsáhlou informační 
kampaní, která různými kanály informovala Pražany 
o konkrétních změnách v dopravě. Přesto z oblastí, kde 
byly provedené změny nejcitelnější, přišlo na adresu 
Dopravního podniku hlavního města Prahy poměrně 
velké množství stížností. V září 2012 jsme zaznamenali 
dvojnásobný počet podání našich zákazníků oproti 
běžnému standardu. Následné měsíce do konce roku 
sloužily k doladění provedených změn. 

Ke konci roku Dopravní podnik hlavního města Prahy 
zajišťoval provoz na 3 linkách metra o délce 59,4 km, 
na 30 tramvajových linkách o délce 518 kilometrů 
a 149 autobusových linkách o délce 1 699 km. V turistické 
sezoně od 31. 3. do 18. 11. 2012 jezdila o sobotách, 
ne dě lích a svátcích rovněž historická tramvajová 
linka. V pracovní den vypravujeme 1 856 spo jů metra, 
6 481 tram vajových a 18 079 autobusových spojů. 

Kromě zářijových změn linkového vedení byl 
provoz městské hromadné dopravy narušen čtyřmi 
výlukami pražského metra, které probíhaly v rámci 
„prodloužených“ víkendů roku 2012. Tři se odehrály na 
trati A a jedna na trati C. Koncem září byla kompletně 

uzavřena linka A pražského metra, což bylo v historii 
pražské podzemní dráhy poprvé, kdy opravné práce 
vyřadily z provozu celou jednu linku. Od července 
nemohou cestující využívat stanici Národní třída na 
trati B, neboť v okolí začala dlouho odkládaná výstavba 
komerčního centra. Tato uzavírka se negativně dotkla 
především osob se sníženou schopností pohybu 
a orientace, neboť nemohou používat nedávno vy-
budovaný výtah. 

Tramvajová doprava se musela vyrovnat s pokračující 
stavbou tunelového komplexu Blanka a také stavbou 
V. provozního úseku tratě A pražského metra. Obě akce 
se odehrávají v oblasti Prahy 6, což znamená pro občany 
v této oblasti zhoršení poskytovaných služeb. 

Při rostoucím provozu v pražských ulicích není 
jednoduché udržet přesnost vozidel městské hromadné 
dopravy na vysoké úrovni. Dopravní podnik hlavního 
města Prahy se snaží zlepšovat podmínky pro tram-
vaje a autobusy zaváděním preferenčních opatření. 
V současnosti už je běžná komunikace mezi vozidlem 
a světelným signalizačním zařízením. Více než dvě 
třetiny těchto zařízení, které potkávají tramvaje na 
svých cestách, jsou vybaveny preferencí, autobusy 

komunikují se 161 „semafory“. Na stále více místech 
oddělují tvarovky jízdní pruhy pro tramvaje a automobily, 
autobusy mají k dispozici stále více vyhrazených 
pruhů. Jen v roce 2012 byla preference instalována 
na 35 světelných signalizačních zařízení, tvarovky byly 
instalovány v délce 140 metrů a vyhrazené pruhy pro 
autobusy se rozšířily o 4 000 metrů. Bez těchto opatření 
by přesný provoz tramvají a autobusů nebyl možný.

Využíváte při svých cestách služeb Dopravního pod-
niku hlavního města Prahy? Pokud ano, s největší 
pravděpodobností pojedete podle jízdního řádu, který je 

k dispozici ve všech stanicích metra, ale také na všech 
zastávkách povrchové dopravy. Nejen to, odjezd svého 
spoje si zjistíte pohodlně ve svém počítači či chytrém 
mobilním telefonu. 

Rok 2012 byl z hlediska poskytovaných služeb poměrně 
náročný, neboť od 1. září proběhla nejrozsáhlejší 
změna v provozu linek tramvají a autobusů za poslední 
roky. Cílem změny bylo optimalizovat náklady, které 

jsou v souvislosti s městskou hromadnou dopravou 
vynakládány. Největší část rozpočtu hlavního města 
Prahy směřuje právě na městskou hromadnou dopravu, 
která je krví metropole. Již v březnu 2012 byl zrušen 
prodloužený provoz metra a návazné dopravy o nocích 
z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. V tramvajové 
dopravě byla od září rozšířena síť „páteřních“ linek, 
jedoucích v polovičním intervalu než běžné linky. Síť 
autobusové dopravy byla rozdělena na linky standardní 
a metrobusy, tedy linky kapacitní, provozované většinou 
kloubovými vozy a jedoucí v krátkém intervalu. 

Jezdíme přesně!

PREFERENČNÍ OPATŘENÍ REALIZOVANÁ V LETECH 2010 AŽ 2012

2010 2011 2012 celkem 
v Praze

Podélné tvarovky (metry) 300 100 200 10 500

Liniová preference BUS (metry) 1 100 500 4 795 27 695

SSZ s preferencí TRAM (kusy) 15 12 6 164

SSZ s preferencí BUS (kusy) 21 21 31 166
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Tři pětiny vypravovaných autobusů 
Dopravního podniku hlavního 
města Prahy na městské linky jsou 
nízkopodlažní vozidla umožňující 
bezproblémový nástup cestujících 
s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 60

Nízkopodlažní vozidlo v současné době bereme jako 
naprostou samozřejmost, spíš nás překvapí, že na 
zastávku přijede autobus, na jehož „palubu“ musíme 
nastoupit po několika schůdcích. Poměrně rychle se 
změnila očekávání našich zákazníků. Ještě v polovině 
devadesátých let minulého století byly nízkopodlažní 
autobusy málokdy vídanou výjimkou, na přelomu století 
se v jízdních řádech začaly objevovat garantované 
nízkopodlažní spoje a v současné době už Dopravní 
podnik hlavního města Prahy jiná než nízkopodlažní 
vozidla nenakupuje. Není daleko doba, kdy první 
z nízkopodlažních autobusů zamíří do Muzea městské 
hromadné dopravy ve Střešovicích jako výstavní 
exponát. 

Nízkopodlažnost vozidel už je dnes standard nejen 
v autobusové dopravě, ale také v tramvajích. Vždyť na 20 
z 21 provozovaných denních linek (kromě linky č. 6) jsou 
vypravována nízkopodlažní vozidla. Každý den jich jezdí 
v pražských ulicích 78 (údaj k 31. 12. 2012). 

Celkovou přístupnost systému městské hromadné 
dopravy ovlivňuje počet bezbariérových stanic metra. 
Zde se stále potýkáme s hříchy předlistopadových 
dob. Základní systém metra byl postaven jako 
bariérový a odstraňování bariér je dnes finančně velmi 
náročné, přesto se daří výtahy do stanic doplňovat. 
36 z 57 v současné době provozovaných stanic už 
je bezbariérových a další se připravují. V roce 2013 
začneme budovat bezbariérový přístup do stanice 
Můstek a ve výhledu jsou stanice Anděl a I. P. Pavlova, 
jedny z nejvytíženějších v systému městské hromadné 
dopravy. 

Vybavení stanic metra bezbariérovým přístupem je 
jen jedna strana mince, druhou je funkčnost těchto 
zařízení. I v tomto ohledu je na tom Dopravní podnik 
hlavního města Prahy velmi dobře. V 95 % případů jsou 
bezbariérová zařízení funkční. Abychom spoluobčanům 
ulehčili plánování přepravy, je na internetových 
stránkách www.dpp.cz přístupná apli kace, která 
monitoruje stav bezbariérových zařízení v metru. 
Uživatelé se ještě mohou přihlásit k odběru SMS zpráv, 
které je aktuálně informují o nefunkčnosti výtahu. 

Bezbariérové přístupy jsou velkou a viditelnou částí 
snahy Dopravního podniku hlavního města Prahy o co 
nejvstřícnější služby pro občany se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Již dlouhé roky je především 
za hranicemi republiky obdivován pražský systém 
navigace nevidomých nejen ve stanicích metra, ale také 
ve všech vozidlech povrchové dopravy. V roce 2012 se 
nám podařilo vybavit vodicími liniemi všechny stanice 
pražského metra, jejichž vybavení požadují organizace 
nevidomých. 

Dalším krokem pro zlepšení plánování cest je doplnění 
vyhledávače spojení na internetu o přesně zmapované 
zastávky tramvají. Jsou rozděleny do tří kategorií, 
přístupné, částečně přístupné a nepřístupné. Doplněné 
údaje pomohou především u zastávek částečně 
přístupných, u kterých si sám uživatel vyhodnotí, zda je 
pro něj zastávka přístupná, či nikoliv. 

Zlepšujeme 
přístupnost!
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Zájem o služby Dopravního podniku hlavního města Prahy v roce 2012 opět vzrostl! 
Oproti předchozímu roku jsme přepravili o 9,4 % cestujících více, což v absolutních 
číslech představuje nárůst 105 912 000 klientů! 

9,4

Svůj podíl na této potěšitelné zkušenosti má fakt, 
že pražská městská hromadná doprava patří k nej-
levnějším v Evropě, ač poskytuje jedny z nejlepších 
služeb. Nízkou cenou se snaží hlavní město Praha, 
které schvaluje tarifní politiku a podmínky, nalákat co 
nejvíce Pražanů a návštěvníků města do metra, tramvají 
a autobusů, a tím zvyšovat kvalitu života v české 
metropoli. Z výše uvedených čísel je patrné, že snaha 
hlavního města Prahy nese své ovoce. Cena časových 
jízdenek se nemění již od roku 2008, cena jednotlivého 
jízdného prošla změnou naposled v polovině roku 2011. 

Celkem jsme v roce 2012 prodali 3 094 000 časových 
jízdenek, což je nepatrný nárůst (0,6 %) oproti roku 2011, 
ač si v roce 2012 nemuseli kupovat jízdné děti ve věku 
10 až 15 let a senioři od 65 do 70 let.

Mezi zákazníky využívajícími jízdenky pro jednotlivou 
jízdu byly nejoblíbenější jízdní doklady s platností 

30 minut, kterých se prodalo více než 40 milionů. 
Jízdenek na 90 minut se prodalo necelých 19 milionů. 
Potěšitelnou zprávou je zvýšený zájem o denní a 3denní 
jízdenky, které využívají především návštěvníci města, 
ať tuzemští, nebo zahraniční. 

Velkou pozornost věnujeme širokým, a zejména co 
nejvíce dostupným možnostem zakoupení jízdního 
dokladu. Pět let jsou tuzemským cestujícím k dispozici 
SMS jízdenky, kterých si v roce 2012 zakoupili cestující 
17 115 941. Smlouva na poskytování SMS jízdenek byla 
jednou z těch, u kterých se snažíme vyjednat lepší 
podmínky poskytování. V první fázi se nám podařilo 
dohodnout novou délku trvání smlouvy, která je 
srovnatelná s běžnými smlouvami. Výše provize je stále 
předmětem složitých vyjednávání.

Jezdí s námi více cestujících!

POČET CESTUJÍCÍCH PŘEPRAVENÝCH DP V LETECH 2010 AŽ 2012

2010 2011 2012

Celkem za DP 1 223 935 000 1 122 971 000 1 228 883 000

z toho Metro 578 515 000 530 493 000 589 165 000

           Tramvaje 345 485 000 312 898 000 324 205 000

           Autobusy 299 935 000 279 580 000 315 513 000
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je počet postihů udělených v roce 2012. Příjem z nich činil 132 600 000 Kč

280 139

Významnou akcí ve druhé polovině roku 2012 bylo 
prodlužování karet Opencard. Zákazníci, kterým 
plat nost karty končila do konce roku 2012, si mohli 
prodloužit její platnost bezproblémově ve validátorech 
ve stanicích metra. Všichni klienti Dopravního podniku 
hlavního města Prahy, kteří Opencard využívají pro 
nákup časového jízdného, si platnost karty prodloužili. 
Ač je karta od doby svého vzniku hodně medializovanou 
záležitostí, prodloužení proběhlo naprosto bez problémů 
a bez zájmu médií. 

Dlouhodobou snahou Dopravního podniku hlavního 
města Prahy je omezit počet černých pasažérů v městské 
hromadné dopravě. V roce 2012 jsme dosáhli zatím 
maximálního stavu pracovníků přepravní kontroly, a to 
154. Tento počet má za následek zvýšení počtu kontrol 
cestujících, a tím zvýšení počtu uložených postihů. 
Oproti roku 2011 se zvýšil počet postihů o necelých 7 % 
na více než 280 tisíc. Příjmy z postihů činily částku více 
než 132 milionů korun. Vzhledem k výrazné agresivitě 
některých cestujících probíhají některé kontrolní akce 
ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy. 

V roce 2012 proběhlo 155 akcí s městskými strážníky, 
především ve večerních a nočních hodinách. 

Problematika postihů a jejich vymáhání prošla však 
v ro ce 2012 výraznou změnou, která se dotkla všech 
městských dopravců v České republice. Ústavní soud 
České republiky v březnu 2012 rozhodl, že v řízení 
takzvaných baga telních věcí (podávaných přes formulář) 
má být výše odměny za zastupování žalobce advokátem 
jen jednonásobek vymáhané jistiny. Toto rozhodnutí 
mělo za následek ukončení mandátní smlouvy se 

společností Tessile ditta, která pro Dopravní podnik 
hlavního města Prahy agendu spravovala a  následně 
pohledávky odkupovala od roku 2008. 

Toto rozhodnutí mělo za následek změnu dosavadního 
modelu správy a vymáhání pohledávek.

POČET ULOŽENÝCH POSTIHŮ A PŘÍJEM Z POSTIHŮ 
V LETECH 2010 AŽ 2012

2010 2011 2012

Počet uložených postihů 241 722 261 149 280 139

Příjem z postihů v Kč 112 372 384 193 600 000 132 600 000

Pro drtivou většinu zahraničních cestujících jsou 
nejvyužívanější možností nákupu jízdního dokladu 
prodejní automaty, které najdeme především ve sta-
nicích metra, ale i na vybraných zastávkách povr-
chové dopravy. V minulosti jsme byli za špatnou 
dostupnost jízdních dokladů kritizováni, proto jsme 
funkčnost prodejních automatů zařadili mezi sledované 
standardy kvality. V roce 2012 jsme dosáhli funkčnosti 
ve vý ši 91,5 %, což je velmi dobrý výsledek, když si 
uvědomíme, že většina automatů je na hranici doby 
své životnosti. Právě modernizace předprodejní sítě je 
jednou z priorit do nadcházejícího období. 

Celkově nás těší, že v roce 2012 bylo 55,7 % jízdenek pro 
jednotlivou jízdu z celkového počtu 64 274 917 koupeno 
prostřednictvím automatů nebo mobilních telefonů. 
Tento trend by měl pokračovat i v budoucnu, kdy 
Dopravní podnik hlavního města Prahy ve spolupráci 
s ROPIDem plánuje zavedení nového typu prodejních 
automatů, který umožní platbu za jízdenky formou 
papírových bankovek a platebních karet. 

Síť předprodejních okének ve stanicích metra nedoznala 
v uplynulém roce žádných významných změn. Zde 
zůstávají negativem dlouhé fronty především na pře-
lomu čtvrtletí. Několik let jsou v prodeji pouze časové 
jízdenky s volitelným začátkem doby platnosti, navíc 
jízdenky je možno koupit se 60denním předstihem, ale 
zákaznický stereotyp při nákupu jízdenek je obrovský. 

Již více než čtyři roky mohou cestující také používat 
k nákupu časového jízdného e-shop. Tím jim odpadá 
stání ve frontách a další nepříjemnosti. Zájem o tento 
moderní způsob nákupu pomalu roste, v roce 2012 si 
zakoupilo jízdné z klidu domova více než 10 % našich 
zákazníků. V roce 2012 navštívilo e-shop 557 626 zá-
kazníků, což je více než 46 tisíc klientů každý měsíc. 
Zvýšený zájem o využití elektronického nákupu je vždy 
na přelomu roku, kdy si stále největší počet našich 
klientů kupuje roční jízdné, proto rekordním dnem 
e-shopu Dopravního podniku hlavního města Prahy 
byl 2. leden 2012 s 9 139 návštěvami. 

PODÍL PŘEPRAVENÝCH OSOB PODLE DRUHŮ JÍZDENEK 
(v %) – pásmo P + 0

2010          2011          2012

11,0 12,1 11,3
18,2 23,0 27,5

2,9
3,2 2,367,9 61,7 58,9

Jízdenky pro jednotlivou jízdu

Časové jízdenky celkem

Zaměstnanecké jízdné celkem

Bezplatná přeprava celkem 

22  23  



93Dopravní podnik hlavního města Prahy 
se snaží klienty co nejlépe informovat 
o poskytovaných službách, proto kvalitním 
informacím věnujeme velkou pozornost. 
Kvalita a aktuálnost je sledována ve všech 
vozidlech, ale také ve stanicích metra a na 
zastávkách povrchové dopravy. „Nejméně“ 
kvalitní informace jsme v roce 2012 posky-
tovali na tramvajových zastávkách, kde jsme 
stanovenou náročnost splnili na 93 %. 
Ostatní sledované standardy byly splněny 
o několik procentních bodů lépe.

Právě dostupnost kvalitních, a zejména relevantních 
informací je pomocníkem při rozhodování nerozhod-
nutých klientů, zda využijí služeb městské hromadné 
dopravy, či nikoliv. O tom, že nás stále více obklopu-
jí moderní technologie, svědčí také 13 % návštěvníků, 
kteří vyhledávali spojení přes mobilní telefony a tablety.

Právě na elektronické informace se chce Dopravní 
podnik hlavního města Prahy zaměřit v nejbližší bu-
doucnosti. Pozitivní zkušenosti máme s informováním 
o odjez dech linek na zastávkách tramvají, osvědčily se 
i informace o odjezdech povrchové dopravy ve vestibulu 
metra Hradčanská. Nadále chceme udržet atraktivitu 
městské hromadné dopravy, a tak kvalitní informace 
v „novém balení“ jsou nezbytností, zejména v komuni-
kaci s klíčovou skupinou zákazníků ve věku 15 až 30 let. 

Vysoký kredit Dopravního podniku hlavního města Pra-
hy se snažíme podporovat marketingovými aktivitami, 
které se snaží do městské hromadné dopravy nalákat 
další cestující. S velkým ohlasem Pražanů a návštěv-
níků města se setkala akce Nalaďte se v metru. Ve 
středu 18. dubna vystoupilo ve 14 stanicích metra více 
než 20 hudebních skupin převážně z Konzervatoře Ja-
roslava Ježka. Ve večerních hodinách se stanice metra 
změnily v koncertní kluby. Několik stovek posluchačů 
přilákala do metra i vánoční edice hudební akce.

Pátý rok putoval Prahou a jejím okolím Kinobus, který 
přiváží od června do začátku září do městských částí 
české filmy. V roce 2012 navštívilo osmdesát představe-
ní 18 tisíc diváků a ve prospěch charitativního projektu 
Pomozte dětem jsme vybrali 16 893 korun. 

Tradičně velkému zájmu Pražanů se těší den otevře-
ných dveří. Návštěvu depa metra na Zličíně, autobusové 
garáže Řepy a tramvajové vozovny Motol jsme v sobo-
tu 22. září obohatili o prohlídku nově budované stanice 
Nemocnice Motol. Možnosti prohlédnout si jinak nepří-
stupné zázemí využilo na 15 tisíc návštěvníků. Velký zá-
jem vzbudila také dubnová prohlídka žižkovské vozovny 
u příležitosti 100 let od jejího uvedení do provozu. 

Dopravní podnik hlavního města Prahy dbá odkazu 
svých předků, kteří začali provozovat městskou hro-
madnou dopravu v Praze ve druhé polovině 19. stole-
tí. Jubilejní, dvacátou sezonu bylo přístupno jedinečné 
Muzeum městské hromadné dopravy ve Střešovicích, 
které během existence navštívilo více než čtvrt milionu 
návštěvníků. Je potěšitelné, že zájem o stálou expozici 
v posledním roce opět stoupl. S mimořádným ohlasem 
Pražanů a návštěvníků metropole se setkávají jízdy nos-
talgické soupravy metra Ečs v rámci projektu Zážitková 
turistika. Všech 24 vypsaných termínů pro rok 2012 by lo 
vyprodáno.

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ MUZEA MĚSTSKÉ HROMADNÉ 
DOPRAVY VE STŘEŠOVICÍCH V LETECH 2010 AŽ 2012

2010 2011 2012

31 808  20 931 22 420

návštěvníků muzea MHD v roce 2012

22 420

Základní informací, kterou cestující hledá na zastávce 
či ve stanici, je jízdní řád. V roce 2012 jsme vyvěsili na 
zastávkách tramvají celkem 70 281 zastávkových jízd-
ních řádů, což je o 27 % více než o rok dříve. I na tom-
to faktu se podepsala výrazná změna linkového vedení 
od 1. září 2012. Se změnou zastávkových jízdních řádů 
souvisí i změna zastávkových tabel s čísly linek. Těch 
bylo vyměněno na přelomu srpna a září více než 80 % 
z celkových 600. 

Rozsáhlé a časté změny v síti městské hromadné 
dopravy dokládají také čísla z autobusů. V tomto odvětví 
jsme převěsili zastávkové jízdní řády celkem 803 linek, 
což znamená, že v průměru jsme jízdní řády každé linky 
v minulém roce měnili více než pětkrát. K 1. září bylo 
vyměněno celkem 1 502 z 2 600 zastávkových tabel 
s čísly linek. I při tak velkých změnách se cestující setká 
s nekvalitní informací na zastávce jen výjimečně. 

Nejsou však jen informace na zastávkách. Snahou 
Dopravního podniku hlavního města Prahy je dostat 
informaci o změnách, nejen trvalých, ale i těch pře-
chodných a operativních k cestujícímu co nejdříve, 
aby se co nejlépe mohl rozhodnout při plánování 
své cesty. Nepodceňujeme ani informování na místě 
změny, kam jsou umisťovány velké informační cedule. 
Do informačního mixu patří vývěsky na zastávky, 
skládané letáky distribuované převážně ve stojanech ve 
stanicích metra (v roce 2012 jsme vydali na 1,5  milionu 

různých informačních materiálů ve formátu DL), u nej-
významnějších změn také informátoři v ulicích, hlášení 
ve stanicích metra, případně ve vozech povrchové 
dopravy. 

Samozřejmostí je umisťování aktuálních informací na 
webové stránky Dopravního podniku hlavního města 
Prahy. V roce 2012 je navštívilo více než 20 milionů 
návštěvníků, což představuje téměř 15% nárůst proti 
roku 2011. Nejvíce přístupů jsme zaznamenali v pon dě lí 
3. září, kdy naše stránky vyhle dalo 112 778  návštěvníků. 
Po celý rok mohli naši klienti využívat aktuální informace 
o krátkodobých přerušeních dopravy v různých částech 
města, které jsme zpřístupnili na sklonku roku 2011. 
Drtivá většina návštěvníků (90 %) si na stránkách vy-
hledává spojení z místa A do místa B. V roce 2012 jsme 
oslavili 15 let webové prezentace Dopravního podniku 
hlavního města Prahy a její návštěvnost se za tu dobu 
zvýšila 333krát. 

Informace rozhodují!

NÁVŠTĚVNOST WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.DPP.CZ 
V LETECH 2010 AŽ 2012

2010 2011 2012

14 936 786 17 481 186 20 075 368
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Dopravní podnik hlavního města Prahy je největším 
zaměstnavatelem na území metropole. Každý, kdo 

opustí dveře svého bytu, se s našimi službami setká, 
ať již aktivně co by cestující, nebo pasivně jako řidič 

nebo chodec. Proto nepřekvapí, že největší tuzemský 
dopravce je středem zájmu médií. V roce 2012 bylo 

uveřejněno 6 846 zpráv, ve kterých byl zmíněn 
Dopravní podnik hlavního města Prahy. 6 846

O tom, že rok 2012 byl z pohledu Dopravního podniku 
hlavního města Prahy a médií výjimečný, svědčí i 40% 
nárůst mediálních výstupů oproti roku 2011. Na strán-
kách tištěných médií jsme zaznamenali 42 % mediálních 
výstupů. Nejvíce o nás referovala Mladá fronta DNES. 
V těsném závěsu s 38 % výstupů jsou zpravodajské 
internetové servery, fenomén moderní doby. 13 % sdě-
lení se objevilo v rozhlase a televizi, kde hrála prim 
veřejnoprávní média, Český rozhlas a Česká televize. 
Zbývajících 7 % zpráv přinesly tiskové agentury. 

V dnešní uspěchané době právě hromadné sdělova-
cí prostředky ovlivňují mínění našich zákazníků, proto 
se snažíme přicházet s pozitivní medializací činností. 
V uplynulém období se nám podařilo získat kladné body 
za unikátní projekt Nalaďte se v metru, při dokončení 
rekonstrukce tramvajové trati v Zenklově ulici, prezen-

taci protipovodňových opatření nebo připomínce 50 let 
provozu tramvají T3 v pražských ulicích. 

Ve společnosti s více než 10 tisíci zaměstnanci je vel-
mi důležitým prvkem komunikace směrem dovnitř 
firmy. V tomto směru využíváme především intranetové 
stránky, kde se v průběhu roku objevilo na 241 aktualit, 
což představuje jednu každý pracovní den. Aktuality 
jsou distribuovány také na komunikační body ve všech 
provozovnách, kde si je mohou přečíst i zaměstnanci, 
kteří nemají přístup k vnitropodnikové síti. Své neza-
stupitelné místo mají i tištěná periodika DP kontakt 
a DP aktuálně, která zevrubně informují o podstatných 
vnitropodnikových tématech. 

Změny ve vedení společnosti, změny v dopravě 
a  spekulace ohledně výhodnosti dříve uzavřených smluv 
a zakázek, to byla hlavní témata, která plnila stránky 
novin, webové zpravodajství nebo o nich informovaly 
rozhlas a televize. Rok 2012 měl 366 denních kapitol, 
a tak média přinášela necelých 19 zpráv o Dopravním 
podniku hlavního města Prahy každý den.

Z mediálního hlediska byl nejatraktivnějším srpen, 
kdy došlo k odvolání generálního ředitele Vladimíra 
Liche, k zásahu Policie ČR v budově na Sokolovské a od 
1. září prošlo velkým třeskem linkové vedení tramvají 
a auto busů. Tento měsíc bylo zveřejněno celkem 
1 054 mediálních výstupů, což představuje 34 zpráv 
každý kalendářní den. 

Středem zájmu

42 %

38 %
13 %

7 %

tištěná média

internetové 
zpravodajské 
servery

rozhlas 
a televize

tiskové 
agentury
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Dopravní podnik hlavního města Prahy investoval v roce 2012 celkem 7 558 336 000 korun do lepší 
budoucnosti systému městské hromadné dopravy. Tyto prostředky byly využity především při výstavbě 
prodloužení tratě A metra k motolské nemocnici a v modernizaci vozového parku.

Zejména městská část Praha 6 žije již třetím rokem výstavbou 
prodloužení tratě A metra. Razicí štíty Adéla a Tonda na sklonku 
roku 2012 dokončily svou práci při ražení tunelů z Dejvické až 
do Motola, a tak stavba pokračuje podle plánu, aby na konci ro-
ku 2014 mohli jet novým úsekem první cestující. V roce 2012 stála 
výstavba úseku metra, který výrazně ulehčí dopravě v této části 
Prahy, 4,5 miliardy korun. 

Dopravní podnik hlavního města Prahy již v roce 2010 zažádal 
o evropské finance na výstavbu metra v rámci „Operačního 
programu Doprava“, ale schvalovací proces na české straně se 
protáhl na více než rok. Od srpna 2011 byla žádost schvalována 
Evropskou komisí. Definitivní schválení částky 7,4 miliardy korun 
na celou výstavbu prodloužení metra jsme obdrželi v prvních 
týdnech roku 2013. 

Stejně jako v minulosti také v roce 2012 musel Dopravní podnik 
hlavního města Prahy pečlivě hledat zdroje financování. Vlastní 
odpisy, které mohl použít, dosáhly necelých 2 miliard korun. 
Nejvýznamnější pomoc poskytlo hlavní město Praha, její investiční 
dotace dosáhla 4,5 miliardy korun. Téměř 3,5 miliardy korun 
směřovalo ze směnečného programu na nákup tramvají 15 T. 
Zbylé prostředky pocházely z dotačního programu „Operační 
program Praha – Konkurenceschopnost“.

Z tohoto programu bude financována výstavba bezbariérového 
přístupu do stanice metra Můstek, která je posledním z pře stup-
ních uzlů nevybavených výtahy. Stavba, jejíž rozpočet je 206 milionů 
korun, bude zahájena v polovině roku 2013 po do končení výběru 
zhotovitele. Stejně jako v minulých letech jsme velkou pozornost 
věnovali rekonstrukci tramvajových tratí. Na tuto činnost putovala 
částka více než 355 milionů korun a podařilo se zlepšit úseky 
v okolí Flory a v Zenklově ulici, část prostředků byla využita na 
úhradu stavebních činností z minulých let. 

Stáří  vozového parku je jedním ze sledovaných kritérií kvalit-
ně poskytovaných služeb. Stáří vozového parku autobusů v ro-
ce 2012 dosáhlo 9 let. Téměř dvě třetiny vozidel mají však věk 
do 12 let. Právě v této kategorii se Dopravní podnik hlavního 
města Prahy pohybuje na hranici nastavené úrovně náročnosti. 
Abychom i nadále plnili vysoké nároky na stáří parku, které jsou 
kladeny organizátorem pražské integrované dopravy, v roce 2012 
jsme investovali do nákupu autobusů více než půl miliardy korun. 
Zakoupeny byly zejména kloubové vozy, které jsou využívány 
především v síti metrobusů, park Dopravního podniku hlavního 
města Prahy se rozrůstá stále více o midibusy, nasazované na 
linky s nižší poptávkou. Od doby, kdy se první vozidla o délce do 
devíti metrů objevila na lince 291 v centru města, získaly tyto vozy 
velké využití nejen při obsluze zdravotních zařízení. 

Investujeme 
do budoucnosti!

CELKOVÝ OBJEM INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 2010 AŽ 2012 V KČ

2010 2011 2012

Celkem 6 841 213 000 8 117 472 000 7 558 336 000

Liniová preference BUS 1 620 316 000 2 369 606 000 4 566 563 000

SSZ s preferencí TRAM 3 457 212 000 4 790 359 000 2 113 919 000

SSZ s preferencí BUS 1 763 685 000 957 507 000 877 854 000
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To je suma v korunách, kterou Dopravní podnik 
hlavního města Prahy vynaložil na zajištění 
dopravní obslužnosti v rámci systému Pražské 
integrované dopravy v roce 2012. Částka 
je o 193 910 000 Kč vyšší než v roce 2011. 
V procentním vyjádření se jedná o 1,3 bodu. 
Oproti plánu 2012 se nám podařilo ušetřit více 
než 59 milionů korun. 

Celkové náklady podniku, včetně nákladů nesouvisejí-
cích s Pražskou integrovanou dopravou, přesáhly více 
než 17 miliard korun, což představuje nárůst o více než 
267 milionů korun vůči plánu. Celkové náklady vzrostly 
v meziročním srovnání o více než 624 milionů korun.

Některé náklady (tzv. variabilní) jsou závislé na výši do-
pravních výkonů, které Dopravní podnik hlavního města 
Prahy v uplynulých 12 měsících realizoval. Podle smlou-
vy o dopravní obslužnosti na území hlavního města Pra-
hy bylo naplánováno 164 502 000 vozových kilometrů, 
ale realita byla 169 008 000 vozových kilometrů, což 
představuje nárůst více než 2,7 %. Do výše zmiňovaných 

dopravních výkonů ujetých v ro ce 2012 nejsou zahrnu-
ty dopravní výkony ujeté historickou tramvají, smluvní 
jízda a dopravní výkony na příměstských linkách ve výši 
3 995 000 vozových kilometrů.

Významnou položkou mezi variabilními náklady na 
Pražskou integrovanou dopravu jsou náklady, které ob-
sahují spotřebu pohonných hmot, materiálu a energie, 
dále také personální náklady na řidiče, strojvedoucí 
a obsluhu tratí metra. V roce 2012 jsme za tuto polož-
ku vynaložili 4 238 339 000 korun a zaznamenali jsme 
úsporu více než 12 milionů korun oproti plánu. 

Zvyšujeme 
efektivitu!

NÁKLADY NA PID A TRŽBY DP V LETECH 2010 AŽ 2012
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Celkové náklady na PID

Tržby z jízdného pro DP

Právě v oblasti energií, za které jsme zaplatili v minu-
lém roce 1 270 142 000 Kč, se nám podařilo dosáh-
nout významné úspory. Rok 2012 byl dalším rokem, kdy 
jsme se snažili prosazovat pozitivní změny ve smluv-
ních vztazích. Výsledkem této snahy je celkové sníže-
ní nákladů ve výši 163 milionů korun oproti roku 2011, 
což představuje téměř 12% úsporu. Pozitivní trend je 
patrný především v elektřině, která tvoří 78 % našich 
nákladů na energie, a ve vodném. Více jsme zaplatili za 
teplo, které je druhou nejvyšší položkou v energetickém 
mixu společnosti. Avšak suma vynaložená v roce 2012 
je o 18 % nižší, než jsme zaplatili za tuto komoditu ještě 
v roce 2010. 

Sumu 4 miliard korun překročily také ostatní přímé 
náklady, do kterých jsou zahrnuty variabilní náklady na 
opravy a udržování vozů a fixní náklady na odpisy vozů. 
Ostatní náklady, které byly vynaloženy v souvislosti se 
zajištěním dopravní obslužnosti v rámci systému PID, 
jsou náklady fixní (neměnící se s objemem výkonů). 
Provozní režie, která představuje fixní náklady, dosáhla 
více než 632 milionů korun. Náklady na dopravní cesty 

dosáhly sumy 3 489 301 000 Kč. Zbylé sumy představují 
náklady na služby, na koordinaci a řízení a ostatní ná-
klady na provoz Pražské integrované dopravy. 

Důležitou složkou hospodaření Dopravního podniku 
hlav ního města Prahy jsou příjmy. Tržby související se 
za jištěním dopravní obslužnosti v systému PID dosáh-
ly v roce 2012 výše 4 268 836 000 Kč. Z toho největší 
suma, která činí 3 681 584 000 korun, připadne na trž-
by z jízdného bez podílu externích dopravců na území 
hl. m. Prahy. Tržby z jízdného na příměstských linkách 
a linky 292, které provozuje Dopravní podnik hl. m. Pra-
hy, jsou 65 664 000 Kč.  

Z přirážek k jízdnému, z rekla-
my a ostatních výnosů souvi-
sejících s PID putovalo na účet 
podniku 481 588 000 Kč. Do 
příjmů je zahrnována i dota-
ce hlavního města Prahy na 
ochranný systém metra, která 
dosáhla 40 milionů korun. 

Celkem tyto příjmy představu-
jí 28,68 % z nákladů na Praž-
skou integrovanou dopravu. 

Zbytek činí kompenzace ze strany Hlavního města Prahy 
určená na základě Smlouvy o veřejných službách ve ve-
řejné drážní a městské autobusové dopravě. Skutečná 
výše kompenzace na rok 2012 byla 10 636 102 000 Kč. 
Na provozování příměstských linek PID a linky 292 
jsou uzavřeny smlouvy o veřejných službách s více 
objednateli. Celková dotace na tyto linky byla ve výši 
56 776 000 korun.

NÁKLADY NA ENERGIE V LETECH 2010 AŽ 2012 V TIS. KČ

2010 2011 2012

Celkem 1 341 133 1 437 927 1 270 142

Elektřina 1 029 257 1 177 681 996 646

Teplo 216 404 165 570 176 539

Plyn 21 762 16 617 19 182

Vodné a stočné 71 701 76 048 75 763
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 92Čistá vozidla, 
náš cíl!

Jedním z klíčových ukazatelů, podle kterého zákazníci posuzují 
kvalitu městské hromadné dopravy, je čistota vozidel. 92 % autobusů 
Dopravního podniku hlavního města Prahy splňuje nastavené standardy. 
U vozidel metra a tramvají je hodnocení čistoty obdobné. 

Z dlouhodobých zkušeností víme, že plochy ztvárněné 
streetartovými umělci nejsou ničeny tagy ani nele-
gálními graffiti, neboť tyto skupiny umělců se navzájem 
respektují. Z tohoto důvodu Dopravní podnik hlavního 
města Prahy tipuje další plochy, které by mohly být 
tímto způsobem upraveny a revitalizovány. V roce 2013 
plánujeme ve spolupráci se studenty Vysoké školy 
ekonomické v Praze úpravu podchodu u stanice metra 
Nádraží Holešovice. 

Údržba vozidel však není jen odstraňování působení 
vandalů. Každodenně je v rámci denního úklidu 
vyčištěno 650 tramvají a 420 autobusů. Velkým 
úklidem projde 29 tramvají a 22 autobusů. Jednou 
ročně projde každý autobus a tramvaj dezinfekcí 
a dezinsekcí. Těmto počtům odpovídají také částky, 
které jsou na čistotu vynakládány. Úklid vozů metra 
je zahrnut do fullservisových smluv se společnostmi 
Škoda Transportation (vozy na tratích A a B) a Siemens 
(vozy na trati C). Na úklid tramvají jsme v roce 2012 
vynaložili 26,4 milionu korun na údržbu autobusů 
12,3 milionu korun. 

Z pohledu cestujících je čistota vozidel rozhodujícím 
faktorem, neboť jako naprostá samozřejmost je brána 
kvalita všech dopravních prostředků. V roce 2012 by la 
ukončena několikaletá obměna a modernizace vozo-
vého parku metra. K dispozici máme 465 vozů 81-71 M, 
které zajišťují provoz na linkách A a B a 265 vozů M1 
jezdících na lince C. Tento počet vozů bude dostačující 
i po otevření metra k Nemocnici Motol na konci ro-
ku 2014. Vzhledem k finanční situaci je možné uvažovat 
o obměně vozů metra nejdříve až po roce 2020, kdy 
první z výše uvedených vozů budou mít za sebou již 
dvacet let služby. 

Dopravní podnik hlavního města Prahy měl v roce 2012 
v provozním stavu 920 tramvajových vozů s průměrným 
stářím necelých 13 let. Budoucnost patří kloubovým 
níz ko podlažním vozům, kterých máme 164 a bude jich 
přibývat, neboť je zasmluvněn další nákup tramvají 
typu 15T. 

U autobusů stanovuje legislativa, že průměrné stáří 
provozního vozového parku nesmí přesáhnout 9 let, 
právě tuto hranici jsme u 1 214 vozů dosáhli. Z tohoto 
důvodu bude muset postupná obnova vozového parku 
autobusů pokračovat i nadále. Současní výrobci de-
kla rují životnost svých výrobků přibližně na 12 let. 
Do budoucna se jeví jako optimální mít k dispozici 
1 150 vozidel, z toho 700 krátkých (standardní vozy 
a midibusy) a 450 kloubových. Složení parku z roku 2012 
se plánu teprve blíží, 778 autobusů bylo standardních, 
410 kloubových a 26 krátkých, tzv. midibusů.NÁKLADY NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE V PROSTORÁCH MHD V KČ

2010 2011 2012

Celkem 105 617 000 95 041 000 95 450 000

Z toho náklady 
na odstranění graffiti 31 537 000 25 824 000 22 673 000

Dlouhodobým problémem Dopravního podniku hlavního 
města Prahy byl černý výlep ve vozech metra. Tato 
skutečnost velmi ovlivňovala kulturu cestování a byla 
častým terčem naší kritiky. Nešvar se ve spolupráci 
se společností Rencar podařilo vyřešit v první polovině 
roku 2012. Od června je nelegální výlep na dveřích 
metra výjimkou, pokud se nějaké znečištění objeví, je 
nejpozději do měsíce odstraněno v rámci nejbližšího 
stupně prohlídky. Na jednorázové vyčištění vozů metra 
jsme vynaložili částku půl milionu korun. 

Dalším dlouhodobým negativem ve všech prostředcích 
městské hromadné dopravy, zejména v metru, jsou 

graffiti, lépe řečeno tagy, neboli podpisy, rádoby 
moderních umělců. Vyčištění vozů metra od různých 
nápisů v roce 2012 stálo 9,44 milionu korun. Celkové 
náklady na odstranění graffiti činily 22,67 milionu korun, 
dvě třetiny této částky byly určeny na údržbu dopravních 
prostředků. Z tohoto důvodu se snažíme s rozumnými 
skupinami moderních umělců komunikovat a nabízíme 
jim plochy vyhrazené tomuto typu umění v blízkosti 
stanic metra. Příkladem takové spolupráce je plocha 
u stanice metra Vltavská a na podzim revitalizovaný 
podchod u stanice metra Kačerov. 
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Žádná riziková událost nebyla zaznamenána v provozu 
autobusů v roce 2012. I tato skutečnost svědčí o faktu, 
že bezpečnost zákazníků je pro Dopravní podnik 
hlavního města Prahy na prvním místě. 0Bezpečnost 

na prvním 
místě!

Výsledky standardů kvality vycházejí příznivě, přesto 
se naši zákazníci s nehodami dopravních prostředků 
v uplynulém roce setkali, dokonce více než v roce 2011. 
Celkem jsme zaznamenali 2 877 dopravních nehod. 
V provozu metra jsme zaznamenali pokles, ale tento 
druh dopravy vykazuje minimální čísla nehod počítaný 
v jednotkách. Počet nehod tramvají zůstal téměř na 
úrovni roku 2011, nárůst nehodovosti zaznamenaly 
autobusy, což je také způsobeno stále větším a nároč-
nějším automobilovým provozem v pražských ulicích. 
Což dokumentuje i vyšší počet nehod na území 
Prahy v roce 2012. Celkem došlo v pražských ulicích 
k 17 795 evidovaným nehodám, to představuje 7% ná-
růst proti roku 2011. 

Pečlivému rozboru byly podrobeny především neho-
dy způsobené našimi zaměstnanci. Jejich počet také 
v roce 2012 stoupl a dosáhl počtu 1 032. Zde re-
gistrujeme nárůst ve všech druzích dopravy. Příznivě 
pro nás vychází statistika usmrcených osob. V roce 2012 
jsme zaregistrovali 7 úmrtí, což je pokles o osm proti 
minulému roku. Zde se pozitivně projevují výsledky 
společné kampaně Dopravního podniku hlavního 
města Prahy a Policie ČR „Není cesty zpět“, která 
upozorňuje na přednost tramvají na přechodech pro 
chodce. V roce 2012 probíhala akce v říjnu na několika 
tramvajových obratištích a budeme v ní pokračovat 
také v roce následujícím. 

Na první pohled nevýznamnou změnu jsme za zna-
menali v uplynulém období ve stanicích metra, kde 
byla dokončena modernizace odpadkových košů. Dříve 

používané neodpovídaly bezpečnostním normám, 
proto jsme na několik let snížili komfort cestování, ale 
bezpečnost cestujících byla prvořadá. Nyní jsou stanice 
vybaveny koši, které prošly zkouškou prováděnou ve 
spolupráci s Pyrotechnickou službou Policie ČR. 

Nevěnujeme se pouze řešení na první pohled viditelných 
bezpečnostních situací, ale pečlivě se ve spolupráci 
s hlavním městem Prahou připravujeme také na živelné 
pohromy nebo různé formy teroristických útoků, ať už 
v metru, nebo v povrchové dopravě. Dopravní podnik 
hlavního města Prahy se zúčastnil v roce 2012 dvou 
protipovodňových cvičení, která probíhala u stanic 
metra Staroměstská a Křižíkova. Především dispečeři 
jsou cvičeni a prověřováni z postupů při případných 
krizových situacích v metru. 

Do stejné kategorie patří také požární ochrana 
a prevence, jejímž garantem pro Dopravní podnik 
hlavního města Prahy je Hasičský záchranný sbor DP. 
V roce 2012 jeho členové realizovali celkem 577 výjezdů. 
Ve 32 případech zasahovali u požárů, 314 zásahů se 
odehrálo u technických pomocí, dopravních nehod, 
ekologických havárií nebo živelných pohrom. Hasiči 
v uplynulém roce absolvovali 33 prověřovacích cvičení 
a ve 198 případech vyjížděli na elektrickou požární 
signalizaci nebo se jednalo o planý poplach. Všechny 
naše objekty a zařízení prošly celkem 814 preventivními 
požárními kontrolami.
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Zmíněný dodatek zajistil procentní zvýšení mezd od 1. čer-
vence 2012 a další 3% nárůst bude realizován od 1. květ-
na 2013. Další valorizační termíny jsou dohodnuty na ro-
ky 2014 a 2015.

V roce 2012 pracovalo v Dopravním podniku hlavního města 
Prahy 10 595 zaměstnanců, kteří pobírali průměrnou mzdu 
ve výši 31 332 korun. Za posledních pět let se počet pracov-
níků snížil o tisícovku a průměrná mzda se zvýšila o nece-
lých pět tisíc korun. Kromě pravidelně valorizovaných mezd 
mohou zaměstnanci využívat také mnohé benefity zakot-
vené v kolektivní smlouvě. Zmiňovaný dodatek kolektivní 
smlouvy zaručuje příspěvek na penzijní připojištění ve výši 
850 Kč měsíčně, navíc v září 2012 obdrželi všichni pracov-
níci částku 1 900 korun v poukázkách Flexi Pass. Tyto po-
ukázky na aktivní trávení volného času jsou distribuovány 
pravidelně jednou ročně. 

Rodiče mohou požádat o příspěvek na rekreaci svých rato-
lestí, tato příležitost byla využita pro 838 dětí. Podnik sjed-
nal a uhradil pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 
způsobenou zaměstnavateli pro vybrané profese. Celkem 
bylo na sociálních nákladech v roce 2012 vyplaceno více 
než 223 milionů korun, což je částka korespondující s mi-
nulými roky.

Při vzdělávání zaměstnanců spolupracujeme s naší dce-
řinou společností, Střední průmyslovou školou dopravní. 
Završen byl devátý ročník Školy liniového managementu 
(Školy mistrů) s 28 úspěšnými absolventy. I nadále po-
kračuje Program rozvoje profesní odbornosti, nabízející 
v uplynulém roce 11 seminářů s 538 účastníky. Program se 
kromě novinek v legislativní oblasti od roku 2012 zaměřuje 
také na nové technologie a možnost jejich zavádění v Do-

pravním podniku hlavního města Prahy. Samozřejmostí 
jsou odborné a periodické kurzy pro svářeče, jeřábníky 
a vazače, obsluhu manipulačních plošin a práci ve výškách. 

Naopak žáci SPŠD absolvují v průběhu školního roku od-
borný výcvik nebo odbornou praxi na pracovištích DP. 
Dlouhodobě spolupracujeme při náboru nových žáků, v ro-
ce 2012 se podařilo díky motivační kampani nabrat žáky 
elektrooborů, o které je mezi mládeží v současné době 
menší zájem. V roce 2013 bude v rámci nově zaváděného 
Absolventského motivačního programu vytvořeno pro ab-
solventy vybraných oborů školy několik absolventských 
míst, kde dostanou příležitost pro získání odborné praxe 
a pracovní uplatnění v DP. 

V roce 2012 byl zaveden standardizovaný adaptační proces 
pro nově nastupující zaměstnance s cílem urychlit jejich 
pracovní adaptaci a sociální orientaci v DP, zajistit jejich 
stabilizaci a zvýšení loajality.

Také v roce 2012 pokračoval program obecně prospěšných 
prací na veřejných prostranstvích v majetku Dopravního 
podniku hlavního města Prahy, kterým se podařilo ušetřit 
3 183 000 Kč.

Kdo vás vozí?

Jedním z rozhodujících standardů kvality 
v autobusové dopravě je chování jízdního personálu. 
Řidiči Dopravního podniku hlavního města Prahy byli 
kontrolováni ve 2 320 případech a pouze osmnáctkrát 
(0,76 % případů) nebyla s jejich službami vyslovena 
spokojenost. 

Ptáte se na řidičské prohřešky? Mezi nejčastější patří 
bavení se s uniformovaným kolegou za jízdy, kouření ve 
voze na konečné, sluchátko v uchu při řízení doprav-
ního prostředku, telefonování za jízdy nebo překročení 
povolené rychlosti v daném úseku. K počtu provedených 
kontrol a celkovému číslu řidičů je počet závad zane-
dbatelný, ale sledujeme ho se vší vážností, neboť i pro 
nás platí rčení „Náš zákazník, náš pán!“ 

Přímý kontakt s klientem, to je jedna ze základních 
oblastí, které se při školení a vzdělávání zaměstnanců 
věnuje velká pozornost. Kvalitní zaměstnanec dokáže 
klienta nadchnout pro využití služby, nebo pomoci ve 
svízelné situaci. Naopak špatná komunikace je nega-
tivním emblémem celé firmy, v některých případech 
i měs ta. Spokojený zákazník se vrací, naštvaný hledá 
alternativní možnosti dopravy. 

Aby jiné způsoby přepravy nemuseli hledat naši klienti, 
sledujeme interně i další profese, které jsou v pra videl -
ném kontaktu se zákazníky. Zaměstnanci u vstupu do 

stanic metra drží dlouhodobě vysokou úroveň posky-
tovaných služeb, která přesahuje 99 %. Stejně jsou 
na tom i informátoři telefonické infolinky, která je již 

více než deset let neodmyslitelnou součástí kvalitního 
informačního servisu. Pouhých pět ze sta ob slou-
žených zákazníků má drobné výhrady k poskytnutým 
informacím v infocentrech. Největší slabinou jsou 
prodejní místa ve stanicích metra, kde poskytuje služby 
smluvní partner. Zde jsou standardy plněny na úrov-
ni 83 %. 

U řidičů a strojvedoucích je také sledována stejnokro-
jová kázeň. Na uniformy vynakládá Dopravní podnik 
hlavního města Prahy poměrně vysokou částku, proto 
je logické, že jsou zaměstnanci kontrolováni, zda stej-
nokroj používají podle schválených norem. 

Samozřejmostí jsou kontroly na alkohol, které jsou 
prováděny nejen u řidičů, ale u všech pracovníků firmy. 
Této oblasti je věnována stále větší pozornost, za dva 
roky se počet kontrol zvýšil o 63 % na 111 365. Pozitiv-
ních zkoušek v roce 2012 bylo 2012 87, což je osm setin 
procenta. Není opomíjena ani kontrola dočasně práce 
neschopných zaměstnanců, kterých bylo v uplynulých 
12 měsících vykonáno více než 200. 

Na stejné úrovni jako v roce 2011 zůstaly pracovní úra-
zy s pracovní neschopností delší než 3 dny. Opět jsme 
zaznamenali 347 takových případů, které byly následně 
řádně projednány a postoupeny příslušným institucím. 
Kvalitní a spokojený zaměstnanec je největší devízou 
každé společnosti a největší provozovatel městské hro-
madné dopravy v České republice není výjimkou.

Nejvýznamnější událostí směrem k zaměstnancům fir-
my bylo uzavření dodatku kolektivní smlouvy na tříleté 
období 2012 až 2015.

PRŮMĚRNÁ MZDA V DP V KČ A PŘEPOČTENÝ POČET 
ZAMĚSTNANCŮ V LETECH 2010 AŽ 2012

2010 2011 2012

Přepočtený počet 
zaměstnanců 10 728 10 743 10 595

Průměrná mzda 29 085 29 735 31 332

VÝVOJ SOCIÁLNÍCH NÁKLADŮ V LETECH 2010 
AŽ 2012 V KČ

2010 2011 2012

172 465 454,47 177 334 868,01 223 003 693,41

POČET DECHOVÝCH ZKOUŠEK NA ALKOHOL

2010 2011 2012

Celkem 68 098 86 277 111 365

Pozitivní zkoušky 32 38 87
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Tolik našich autobusů, 30 % z evidenčního 
stavu ke konci roku 2012, splňuje nejpřísnější 
v současné době platné evropské předpisy 
ohledně emisních limitů, tzv. normu Euro 5. 

Stejně jako i u jiných společností je základem ekologie peč-
livě tříděný odpad. V roce 2012 jsme vyprodukovali téměř 
12 500 tun odpadu, více než pětinu z celkového počtu tvo-
řily nebezpečné suroviny. Společností Ekolamp jsme byli 
vyhodnoceni jako druhý nejlepší koncový uživatel v soutěži 
Sběrač roku, neboť jsme za posledních 12 měsíců nasbírali 
téměř 4 tuny světelných zdrojů a svítidel, ať už zářivek růz-
ných typů, nebo výbojek. 

Mnoho domácností dnes třídí odpad, alespoň základní typy. 
Stejně je na tom Dopravní podnik hlavního města Prahy. 
Jen papíru jsme odevzdali bezmála 86 tun, plastů více než 
75 tun a skla 49 tun. 

Jsme šetrní 
ke svému okolí!

MNOŽSTVÍ VYPRODUKOVANÉHO ODPADU V DP 
V TUNÁCH V LETECH 2010 AŽ 2012

2010 2011 2012

Celkem 11 868,6 10 530,0 12 435,1

Nebezpečný odpad 2 273,0 2 347,7 2 650,1

Ostatní odpad 9 595,6 8 182,3 9 785,0

Již několik let klade Dopravní podnik hlavního 
města Prahy velkou pozornost na emisní limity 
svých autobusů, neboť se jedná o podmínku pro 
schvalování k provozu na pozemních komunikacích. 
Vozidla dodávaná v posledních letech splňují normu 
Euro  5, a tím výrazně přispíváme ke zlepšení životního 
prostředí v Praze a okolí. Modernizace parku autobusů 
bude i  v budoucnu probíhat formou nákupu vozidel 
splňujících přísné emisní limity. 

Ke konci roku 2012 jsme měli v evidenčním stavu 
posledních 6 autobusů splňujících normu Euro 0, ale 
v roce 2013 počítáme s jejich vyřazením, stejně jako 
se snížením počtu autobusů splňující Euro 1, těchto

vozidel jsme evidovali 41. Dvě třetiny autobusů v majetku 
pražského dopravce splňují normy Euro 2 a Euro 3. 

Péči o životní prostředí věnujeme velkou pozornost nejen 
u mobilních zařízení (autobusů), ale i u stacionárních. 
V plném proudu jsou přípravy na rekonstrukci retenční 
nádrže dešťových vod v kačerovské garáži a v roce 2012 
jsme připravili několik plánů pro případ havarijního 
ohrožení vod závadnými látkami. Environmentální 
legislativa nám nově ukládá zhodnotit rizika všech míst 
a provozů, kde působíme. V případě Dopravního podniku 
hlavního města Prahy se jednalo o 157 protokolů na 
69 míst. 
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Pražská strojírna a.s.

 Hlavním předmětem činnosti je vývoj, výroba a montáž 
komponentů a zařízení pro stavbu a údržbu tram-
vajových 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 a souprav metra po pronájem 
vitrín na autobusových zastávkách.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
vlastní 28 % akcií.

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

Hlavní aktivitou společnosti je výuka, výchova 
a vzdělávání ve třech subjektech školy, to znamená 
ve Střední průmyslové škole dopravní, Středním 
odborném učilišti a Učilišti.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
je jediný akcionář.

GTR-DP Praha s.r.o. 

Společnost se zabývá obnovou profilu tramvajových 
kolejnic. 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
je 40% podílníkem ve společnosti.

Společnosti s kapitálovou účastí 
Dopravního podniku
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Projednávané záležitosti

V roce 2012 se uskutečnilo 20 jednání dozorčí rady, na 
kterých se dozorčí rada zabývala zejména záležitostmi 
v následujících oblastech:

• průběžné sledování provozního hospodaření 
Dopravního podniku hlavního města Prahy a sle-
dování vývoje tržeb (projednávání čtvrtletních 
a pololetních výsledků hospodaření a kalkulace 
nákladů PID a vývoje čerpání finančních prostředků) 

• schválení Zprávy o hospodaření a Kalkulace nákla-
dů PID za rok 2011

• schválení obsahu účetní závěrky za rok 2011
• schválení plánu zadávání veřejných zakázek pro 

rok 2012 a pravidelné sledování jeho plnění
• účast v hodnotitelských komisích pro posuzování 

nabídek dodavatelů
• projednávání a schválení investičního plánu Doprav-

ního podniku hlavního města Prahy pro rok 2012, 
včetně pravidelného sledování jeho plnění

• průběžné sledování průběhu výstavby prodloužení 
trasy metra V. A

• sledování přípravy výstavby trasy metra D
• projednání majetkoprávních záležitostí: schvalo-

vání uzavírání smluv, kterými by bylo omezeno 
vlastnické právo či vzniklo právo zástavní k věci 
movité či nemovité ve vlastnictví Dopravního 
podniku, a schvalování uzavírání smluv o prodeji 
nemovitostí Dopravního podniku od výše 10 mil. Kč 
a pronájmu nemovitostí Dopravního podniku 
hlavního města Prahy na dobu určitou (nad 1 rok 
trvání pronájmu)

• sledování problematiky závazku veřejné služ-
by a udělení souhlasu k uzavření dodatku č. 4 
ke smlouvě o veřej ných službách na roky 2010–2019

• řešení financování investičních závazků Dopravní-
ho podniku hlavního města Prahy

• volba a odvolávání členů představenstva
• schvalování manažerských smluv odborných ředi-

telů, kteří byli zvoleni členy představenstva
• projednávání materiálů a přijatých závěrů z jedná-

ní představenstva společnosti a valné hromady
• operativní projednávání závažných problémů spo-

lečnosti

Pro zlepšení své činnosti ustavila dozorčí rada dne 
23. května 2012 pracovní komise pro bezpečnost a ICT, 
pro strategii společnosti a pro personální a mzdovou 
politiku společnosti. Komise se konaly v obdobných 
intervalech jako zasedání dozorčí rady, jejich náplní 
bylo především doplnění informací k materiálům 
předkládaných na jednání dozorčí rady. Na pracovní 
komisi pro strategii byla řešena problematika zajištění 
financování Dopravního podniku hlavního města Prahy 
a zasmluvněných investičních akcí, Smlouva o závazku 
veřejné služby, její dodatky a kalkulace nákladů PID. 
Náplň pracovní komise pro personální a mzdovou 
politiku tvořily především informace o kolektivním 
vyjednávání, programu Penze, personálních změnách 
ve společnosti a znění manažerských smluv. Hlavní 
funkcí komise pro bezpečnost a ICT v roce 2012 bylo 
sledování vývoje procesu reorganizace jednotky 
Informační technologie a insourcingu či outsourcingu 
jednotlivých IT procesů.

Složení a působnost

K 1. lednu 2012 měla dozorčí rada následujících čtrnáct 
členů: 

Ing. Zdena Javornická – předsedkyně, 
Jiří Čada – místopředseda, 
Ing. David Vodrážka – místopředseda, 
Ing. Marek Doležal, Mgr. Karel Hanzlík, Pavel Hurda, 
František Kadlec, Jan Kolář, Jan Lebeda, JUDr. Ing. Mi-
loslav Ludvík, Ing. Jiří Nouza, Jiří Obitko, Ing. Jiří Paří-
zek, Ing. Michal Štěpán. 
Během roku 2012 došlo k dále uvedeným personálním 
změnám.

Rada Hlavního města Prahy v působnosti valné hromady 
dne 28. února 2012 usnesením č. 213 odvolala z funkce 
člena dozorčí rady JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka a zvolila 
do funkce člena dozorčí rady RNDr. Tomáše Hudečka 
a Mgr. Tomáše Portlíka. Dne 8. března 2012 rezignovala 
na funkci předsedkyně dozorčí rady Ing. Zdena Javor-
nická, novým předsedou DR byl zvolen Ing. Jiří Nouza. 
Na svém 7. zasedání dne 11. dubna 2012 vzala dozor-
čí rada usnesením č. 7/2012/3 na vědomí rezignaci 
RNDr. Tomáše Hudečka. Následně Rada Hlavního měs-
ta Prahy v působnosti valné hromady usnesením č. 959 
ze dne 26. června 2012 zvolila do funkce člena dozorčí 
rady Ing. Jana Vašíčka.

Rada Hlavního města Prahy v působnosti valné hromady 
usnesením č. 1423 ze dne 11. září 2012, vzala na vědomí 
konec výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Zdeny 
Javornické, Mgr. Tomáše Portlíka a Mgr. Karla Hanzlíka, 
v důsledku jejich rezignace ke dni 22. srp na 2012, a zvo-
lila za člena dozorčí rady Ing. Marii Kousalíkovou, Andreu 
Vlásenkovou a Josefa Noska. Na jednání dozorčí rady 
dne 3. října 2012 rezignoval Ing. Jiří Nouza na funkci 
předsedy dozorčí rady, následně byl novým předsedou 
zvolen ke 4. říjnu 2012 Ing. Jiří Pařízek. Dozorčí rada 
na svém 19. zasedání dne 14. listopadu 2012 projedna-
la rezignaci Ing. Jiřího Nouzy na funkci člena dozorčí 
rady, následně Rada HMP v působnosti valné hromady 
zvolila dne 16. listopadu 2012 usnesením č. 1938 
Doc. Ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr., MSc., členem 
dozorčí rady.

Dozorčí rada se tak k 31. 12. 2012 skládala z následu-
jících členů: 

Ing. Jiří Pařízek – předseda, 
Jiří Čada – místopředseda, 
Ing. David Vodrážka – místopředseda, Doc. Ing. 
Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Ing. Marek Do ležal, 
Pavel Hurda, František Kadlec, Jan Kolář, Ing. Marie 
Kousalíková, Jan Lebeda, Josef Nosek, Jiří Obitko, 
Ing. Michal Štěpán, Ing. Jan Vašíček, Andrea Vlásenková.

Zpráva o činnosti dozorčí rady 
Dopravního podniku hlavního města Prahy v roce 2012
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Závěr

Dozorčí rada Dopravního podniku hlavního města Prahy 
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 otázce 
zasmluvněných investic Dopravního podniku do obnovy 
vozového parku. V této souvislosti dozorčí rada sledovala 
průběh vyjednávání směnečného programu a udělila 
představenstvu souhlas k uzavření a plnění smlouvy 
o směnečném programu až do výše 4 miliard korun. 
Dozorčí rada též podrobně sledovala problematiku 
závad vozů metra M1, tramvají typu 14T a 15T ForCity.

Delegovaní zástupci dozorčí rady se v průběhu ro-
ku 2012 významnou měrou podíleli na práci hodnoti-
cích komisí ve vypsaných výběrových řízeních a veřej-
ných zakázkách. Je nutno konstatovat, že v průběhu 
roku 2012 dozorčí rada Dopravního podniku řádně plni-
la své poslání kontrolního orgánu společnosti v souladu 
s platnými zákony, stanovami společnosti, ostatními 
předpisy a zájmy jediného akcionáře hlavního města 
Prahy a dohlížela na výkon působnosti představenstva 
i na hospodaření společnosti.
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Zpráva o činnosti výboru pro audit

Výbor pro audit pracoval v roce 2012 jako samostatný 
orgán společnosti, ze svých jednání pořizoval usnesení 
a zápisy, které jsou archivovány. 

Usnesením Rady Hlavního města Prahy č. 201 ze dne 
24. února 2012 byl do funkce člena výboru pro audit 
zvolen Ing. Miroslav Zámečník a usnesením č. 959 ze 
dne 26. června 2012 Ing. Pavel Černý.

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, 
a sta novami společnosti výbor pro audit spolupracoval 
se statutárním auditorem a v souvislosti s povinným 
auditem sledoval postup sestavování účetní závěrky, 
sledoval proces povinného auditu účetní závěrky a kon-
solidované účetní závěrky, posoudil nezávislost statu-
tárního auditora a doporučil k provedení roční účetní 
závěrky za rok 2012 společnost Deloitte Audit s. r. o.

Výbor pro audit se v roce 2012 sešel celkem na deseti 
jednáních. Mimo výše uvedené téma výbor pro audit pro-
jednával výsledky hospodaření společnosti za rok 2011 
a sledoval hospodaření Dopravního podniku v průběhu 
jednotlivých čtvrtletí roku 2012. Dále výbor pro audit 

projednal zprávy o aktuálním stavu výstavby trasy met-
ra V. A, a dodržování smluvních vztahů s touto stavbou 
souvisejících, realizaci projektu „Optimalizace interního 
auditu v rámci DP“ společností ERNST&YOUNG, s.r.o., 
a novou koncepci interního auditu Dopravního podniku 
hlavního města Prahy. Zabýval se též otázkou financo-
vání dopravce v období 2013 až 2019.

Výbor pro audit na svých jednáních projednával také 
jednotlivé zprávy odboru Interní audit (jehož koncepci 
schválil), které slouží jako podpora rozhodovacího 
procesu pro vrcholový management společnosti, 
a hodnotil účinnost vnitřní kontroly společnosti. 
Pozornost věnoval především auditu nákupního 
procesu a dodržování zákona o veřejných zakázkách. 
Výbor pro audit mimo jiné projednával na svých 
jednáních například zadání forenzního auditu vybraných 
smluvních vztahů Dopravního podniku.

Výbor pro audit v roce 2012 splnil své povinnosti 
dané platnou právní úpravou a stanovami společnosti 
Dopravní podnik hlavního města Prahy. 
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SPRÁVKOVÉ PROCENTO A SPOTŘEBA ENERGIÍ

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

PROVOZNÍ VOZOVÉ A MÍSTOVÉ KILOMETRY (TIS. KM)

Správkové 
procento vozů

spotřeba trakční energie spotřeba motorové nafty

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

Metro 13,8 106 649 1,96 - -

Tramvaje 9,5 131 129 2,79 - -

Autobusy 9,8 - - 30 783 0,46

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

Metro 54 117 10 030 824

Tramvaje 46 545 5 881 862

Autobusy 63 936 5 276 723

Lanová dráha 23 2 305

Celkem 164 621 21 191 714

Provozně technické ukazatele

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

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

PRŮMĚRNÝ POČET VYPRAVENÝCH VOZŮ ZA 1 DEN
(v pravidelném provozu mimo prázdninové období)

počet provozovaných linek délka průměrná rychlost (v km/h)

denní noční linek v km cestovní oběžná 
(provozní)

Metro 3 - 59,4 35,65 33,21

Tramvaje 21 9 518,0 18,60 13,20

Autobusy 134 15 1 698,9 25,96 16,70

ranní sedlo odpolední sobota neděle

špička špička

Metro 456 244 394 165 165

Tramvaje 656 512 655 376 373

Autobusy 921 513 855 394 395
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DENNÍ LINKY

LINKY TRAMVAJÍ PROVOZOVANÉ K 31. 12. 2012
základní linkové vedení – bezvýlukový stav

 Linka  Trasa délka bez
smyček v m

jízdní doba 
v minutách

1  Petřiny – Spojovací 14 090 43,0

2  Petřiny – Podbaba 6 140 18,0

3  Levského (Sídliště Modřany) – Kobylisy (Březiněveská) 20 440 65,5

4  Kotlářka – Kubánské náměstí 9 070 35,0

5  Černokostelecká – Divoká Šárka 16 570 58,0

6  Sídliště Barrandov – Spořilov 16 210 49,5

7  Radlická – Ústřední dílny DP 13 420 45,5

8  Podbaba – Starý Hloubětín 13 790 42,5

9  Sídliště Řepy – Spojovací 17 380 54,5

10  Sídliště Řepy – Sídliště Ďáblice 22 290 72,0

11  Spořilov – Olšanské hřbitovy 8 650 30,0

12  Sídliště Barrandov – Palmovka 16 730 53,5

14  Sídliště Barrandov – Ortenovo náměstí 13 300 43,5

16  Sídliště Řepy – Lehovec 22 740 72,0

17  Levského (Sídliště Modřany) – Vozovna Kobylisy 20 030 54,5

18  Petřiny – Vozovna Pankrác 13 850 45,5

20  Divoká Šárka – Sídliště Barrandov 16 960 53,5

22  Bílá Hora – Nádraží Hostivař 20 950 67,5

24  Kubánské náměstí – Ortenovo náměstí 11 040 40,0

25  Vypich – Lehovec 15 800 48,5

26  Divoká Šárka – Nádraží Hostivař 20 510 68,5

seznam linek

LINKY METRA PROVOZOVANÉ K 31. 12. 2012

délka
trati v m */

jízd. doba
v minutách

 Linka A  Dejvická – Depo Hostivař 10 995 21,92

 Linka B  Černý Most – Zličín                                25 704 41,17

 Linka C  Háje – Letňany              22 425 35,67

 Linka A má 13 stanic:

Dejvická, Hradčanská, Malostranská, Staroměstská, Můstek (přestup na trasu B), Muzeum (přestup na trasu C), 
Náměstí Míru, Jiřího z Poděbrad, Flora, Želivského, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař.

 Linka B má 24 stanic:

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

 Linka C má 20 stanic:

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

*/ délkou trati se rozumí vzdálenost mezi středy koncových stanic v 1. koleji, údaj vychází ze zaměření 
skutečného stavu a byl poskytnut JDCM. Pro jízdní dobu v minutách byl použit čas dle SJŘ – u každé trasy vždy 
ten nejdelší
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ZÁSADNĚJŠÍ ZMĚNY LINKOVÉHO VEDENÍ TRAMVAJÍ V ROCE 2012

   Od 1. 9. 2012 došlo k těmto změnám v linkovém vedení tramvají:  

-  linka 2 převedena do trasy Petřiny – Podbaba
-  linka 3 převedena do trasy Levského/Sídliště Modřany – Kobylisy / Březiněveská a zavedení vložených spojů 

celodenně a celotýdně v trase Nádraží Braník – Kobylisy/Březiněveská                          
-  linka 4 převedena do trasy Kotlářka – Kubánské náměstí
-  linka 5 převedena do trasy Divoká Šárka, resp. Špejchar – Černokostelecká
-  linka 6 převedena do trasy Sídliště Barrandov, resp. Smíchovské nádraží – Spořilov
-  linka 8 v úseku Hradčanská – Dlouhá třída vedena přes Chotkovy sady a Malostranskou
-  linka 11 zkrácena do trasy Olšanské hřbitovy – Spořilov a v pracovní dny do cca 20:00 h zavedení vložených 

spojů v úseku Olšanské hřbitovy – Náměstí bří Synků
-  linka 12 úseku Malostranská – Strossmayerovo nám.  vedena přes Chotkovy sady a Spartu
-  linka 14 převedena do trasy Sídliště Barrandov – Bílá Labuť – Ortenovo náměstí (dále pokračuje jako linka 24)
-  linka 15 zrušena
-  linka 16 ve směru od Kotlářky ze zastávky Biskupcova převedena přes Nádraží Vysočany na Lehovec
-  linka 17 ve směru od Levského ze zastávky Kobylisy převedena do zastávky Vozovna Kobylisy
-  linka 19 zrušena
-  linka 21 zrušena
-  linka 24 převedena do trasy Kubánské náměstí – Náměstí Republiky – Ortenovo náměstí (dále pokračuje jako 

linka 14)
-  linka 25 převedena do trasy Vypich – Lehovec

NOČNÍ LINKY

LANOVÁ DRÁHA A HISTORICKÁ TRAMVAJ

 Linka  Trasa délka bez
smyček v m

jízdní doba 
v minutách

51  Divoká Šárka – Nádr. Strašnice (Radošovická) 18 840 59,5

52  Lehovec – Sídliště Modřany (Levského) 22 230 55,0

53  Sídliště Ďáblice – Vozovna Pankrác 16 020 47,0

54  Lehovec – Sídliště Barrandov 22 410 62,0

55  Vozovna Kobylisy – Ústřední dílny DP 21 500 59,0

56  Petřiny – Spořilov 17 200 50,0

57  Bílá Hora – Nádraží Hostivař 21 340 60,5

58  Sídliště Řepy – Spojovací 18 610 51,5

59  Sídliště Řepy – Nádraží Hostivař 20 600 55,0

 Linka  Trasa délka bez
smyček v m

jízdní doba 
v minutách

LD  Újezd – Petřín 510 5,0

91  Vozovna Střešovice – Výstaviště 9 310 36,0
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 Linka  Trasa délka bez
smyček v m

jízdní doba 
v minutách

137  Na Knížecí – Sídliště Stodůlky 9 800 27

139  Želivského – Komořany 15 250 42

140  Palmovka – Čakovice 10 350 26

143  Dejvická – Stadion Strahov 3 900 11

144  Kobylisy – Poliklinika Mazurská    3 475 7

147  Dejvická – Výhledy 6 575 15

148  Podolská vodárna – Kavčí Hory 2 200 8

150  Želivského – Na Beránku 14 275 38

151  Českomoravská – Novoborská 8 575 24

152  Kobylisy – Sídliště Čimice  4 200 10

154  Chodov – Jižní Město 5 400 16

156  Nádraží Holešovice – Nádraží Holešovice 10 000 30

157  Kačerov – Čechova čtvrť 6 425 16

158  Českomoravská – Miškovice 12 000 29

160  Dejvická – Lysolaje 4 625 13

161  Dejvická – K Tuchoměřicům 8 600 18

162  Kobylisy – Dolní Chabry  4 450 11

163  Želivského – Sídliště Rohožník 18 325 16

164  Nové Butovice – Zličín 6 550 17

167  Na Knížecí – Nemocnice Na Homolce 7 675 21

168  Nové Butovice – Nemocnice Na Homolce 7 475 19

169  Kobylisy – Sídliště Čimice  4 325 10

170  Jižní Město – Pražská čtvrť 19 250 52

174  Velká Ohrada – Špejchar 13 850 37

175  Florenc – Sídliště Petrovice 15 350 47

176  Karlovo náměstí – Nové Butovice 13 325 37

177  Poliklinika Mazurská – Chodov  27 850 75

179  Nové Butovice – Letiště Ruzyně 16 675 39

180  Zličín – Dejvická 13 350 35

181  Černý Most – Opatov 14 300 36

183  Sídliště Čimice – Háje 27 100 65

185  Palmovka – Letecké opravny 8 800 22

186  Hloubětínská – Satalická obora 4 875 13

188  Želivského – Kavčí hory 13 650 40

AUTOBUSOVÉ LINKY PROVOZOVANÉ DP K 31. 12. 2012

a) linky základní sítě

 Linka  Trasa délka bez
smyček v m

jízdní doba 
v minutách

100  Zličín – Letiště Ruzyně 12 375 19

101  Nádraží Hostivař – Tolstého 9 025 26

102  Kobylisy – Staré Bohnice 5 025 11

103  Ládví – Březiněves 6 500 15

105  Smíchovské nádraží – Smíchovské nádraží 9 400 18

106  Roztyly – Nádraží Braník 12 275 33

107  Dejvická – Suchdol 5 925 13

108  Bílá Hora – Nové Vokovice 10 625 28

109  Palmovka – VÚ Běchovice 12 900 29

111  Skalka – Koloděje 12 800 28

112  Nádraží Holešovice – Podhoří 5 375 13

113  Kačerov – Písnice 6 350 17

114  Kačerov – Ústavy Akademie věd 3 225 8

115  Chodov – Chodov 4 800 13

116  Dejvická – Nebušice 9 600 23

118  Sídliště Spořilov – Smíchovské nádraží 10 925 28

119  Dejvická – Letiště Ruzyně 11 900 25

120  Na Knížecí – Nádraží Radotín 16 100 40

121  Nádraží Braník – Budějovická 9 100 24

122  Depo Hostivař – Opatov 10 650 27

123  Kavalírka – Šmukýřka 2 925 9

124  Habrová – Dvorce 13 350 43

125  Smíchovské nádraží – Skalka 24 150 47

128  Hlubočepy – Hlubočepy 2 250 8

129  Smíchovské nádraží – Baně 13 050 21

131  Bořislavka – Hradčanská 5 325 15

133  Florenc – Sídliště Malešice 6 425 19

135  Florenc – Koleje Jižní Město 14 925 44

136  Vozovna Kobylisy – Jižní Město   23 225 63
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b) noční linky

 Linka  Trasa délka bez
smyček v m

jízdní doba 
v minutách

501  Sídliště Lhotka – Jinonice 14 400 30

502  Řeporyjské náměstí – Suchdol 19 675 36

503  Palmovka – Sídliště Rohožník 17 025 31

504  Florenc – Sídliště Písnice 15 175 32

505  Sídliště Čimice – Jižní Město 29 325 62

506  Strašnická – Nádraží Uhříněves 19 575 42

507  Smíchovské nádraží – Sídliště Zbraslav 11 450 15

508  Anděl – Sídliště Stodůlky 12 125 26

509  Florenc – Dubeč 18 125 40

510  Letiště Ruzyně – Na Beránku 34 725 73

511  Čakovice – Nádraží Hostivař 37 575 71

512  Lehovec – Ve Žlíbku 8 075 16

513  Palmovka – Vinoř 14 950 26

514  Sídliště Ďáblice – Březiněves 5 300 10

515  Hradčanská – Nebušice 11 425 25

 Linka  Trasa délka bez
smyček v m

jízdní doba 
v minutách

189  Kačerov – Sídliště Lhotka 4 375 12

191  Na Knížecí – Petřiny 10 450 27

193  Náměstí Bratří Synků – Šeberák 11 825 36

195  Sídliště Čakovice – Jesenická 18 275 50

196  Strašnická – Smíchovské nádraží 18 275 47

197  Chodov – Smíchovské nádraží 19 075 41

200  Kobylisy – Sídliště Bohnice 4 100 10

201  Nádraží Holešovice – Bakovská 14 125 33

202  Poliklinika Mazurská – Černý Most 21 475 50

207  Staroměstská – Ohrada 5 375 21

213  Želivského – Jižní Město 10 625 27

215  Kačerov – Sídliště Libuš 4 700 13

216  Bořislavka – Poliklinika Petřiny 4 800 13

225  Nové Butovice – Ciolkovského 17 275 46

230  Sídliště Stodůlky – Filmové ateliéry 16 050 36

231  Na Knížecí – Na Knížecí 5 050 16

235  Nové Butovice – Velká Ohrada 2 650 7

236  Zámky – Podhoří 6 900 15

241  Smíchovské nádraží – Lipence 13 950 24

244  Smíchovské nádraží – Nádraží Radotín 12 250 24

245  Nádraží Radotín – Nádraží Radotín 6 150 18

249  Sídliště Stodůlky – Třebonice 5 900 14

250  Černý Most – Sídliště Rohožník 12 075 22

253  Smíchovské nádraží – Na Beránku 9 450 21

256  Sídliště Stodůlky – Nádraží Radotín 12 300 27

257  Zličín – Sobín 3 700 9

259  Letňany – Vinoř 7 225 13

261  Černý Most – Klánovice 15 675 32

265  Nádraží Uhříněves – Kolovraty 9 000 19

266  Depo Hostivař – Královice 14 375 28

267  Háje – Nedvězí 13 950 30

273  Hloubětínská – Ve Žlíbku 10 950 27

291  I. P. Pavlova – I. P. Pavlova 4 600 16

292  Nemocnice pod Petřínem – Nemocnice pod Petřínem 1 900 10
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d) linky příměstské

 Linka  Trasa délka bez
smyček v m

jízdní doba 
v minutách

301  Sídliště Stodůlky – Chýnice 8 800 19

305  Náměstí Jiřího Berana – Hovorčovice 5 025 11

312  Dejvická – Lichoceves 16 450 33

329  Skalka – Škvorec, náměstí 25 250 49

340  Dejvická – Roztoky, Levý Hradec 10 175 21

347  Zličín – Motol 22 725 45

351  Letňany – Libiš, Spolana 4 20 675 45

352  Sídliště Stodůlky – Jinočany, náměstí 7 675 19

355  Dejvická – Únětice 10 600 23

359  Dejvická – Únětice 15 225 37

363  Opatov – Velké Popovice, Todice 24 000 52

364  Depo Hostivař – Doubek 23 050 43

365  Letňany – Kostelec nad Labem, náměstí 19 950 39

366  Depo Hostivař – Březí, Podskalí 20 125 38

378  Letňany – Radonice 11 500 21

605  Modrá škola – Čestlice 8 750 20

c) školní linky

 Linka  Trasa délka bez
smyček v m

jízdní doba 
v minutách

551  Sídliště Čimice – Šimůnkova 4 400 11

552  Náměstí Míru – Vratislavova 5 025 12

553  U Slunce – Škola Dubeč 4 575 8

554  Vinoř – Satalická Obora 7 800 15

555  Jenerálka – Žákovská 5 500 13

556  Knovízská – Donovalská 1 700 5

558  Žvahov – Štěpařská 5 150 15

559  Jahodnice II – Hloubětínská 6 575 16

560  Bílá Hora – Na Okraji 4 500 12

561  Sídliště Zbraslav – Velká Chuchle 12 600 27

563  Jitřní – Lhotka 2 525 7

564  Polesná – Sídliště Rohožník 2 625 7

565  Stadion Strahov – Weberova 4 100 11

566  Nové Butovice – Řeporyjské náměstí 3 850 10

567  Habrová – Olšanské náměstí 2 800 8

568  Sídliště Zličín – Za Slánskou silnicí 2 600 8

570  Pitkovice – Picassova 11 000 23

571  Správa sociál. zabezp. – Škola Radlice 3 700 10
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(linky jsou určeny pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu a pro jejich doprovod)

ÚDAJE O VOZOVÉM PARKU ZA ROK 2012

inventární 
stav 

skutečný *

provozní 
stav 

plánovaný

provozní 
stav 

skutečný

odstaveno     
** 

průměrné stáří 
z provozního 

stavu 
skutečného

81-71M 465 465 465 6,15

M1 265 265 265 9,45

Celkem Metro 730 730 730 0 7,35

T3 R.P 350 350 350 7,66

T3 R.PLF nízkopodlažní 33 33 33 3,30

T3 M 53 30 51 2 30,33

T3 SU 181 120 175 6 26,13

T6A5 147 148 147 16,40

KT8D5 7 3 4 3 22,75

KT8N2 nízkopodlažní 40 42 40 3,84

14 T nízkopodlažní 59 60 59 4,39

15 T nízkopodlažní 61 78 61 0,72

Celkem sólo 764 681 756 8 14,97

Celkem kloubové 167 183 164 3 3,29

Celkem Tramvaje 931 864 920 11 12,89

Midi E91+ ZEUS nízkopodlažní 6 6 0 8,27

SOR BN 8,5 nízkopodlažní 20 20 0 1,83

B 731 13 12 1 17,31

B 732 + B 732R 28 7 21 19,46

B 931 135 127 8 15,16

B 951 131 131 0 8,35

C 734 + C 934 + LC 936 3 2 1 13,67

Citybus + Citelis nízkopodlažní 328 328 0 11,42

LE CITY nízkopodlažní 5 5 0 3,81

SOR NB 12 nízkopodlažní 166 166 0 2,22

B 741 + B 741R 40 37 3 16,71

B 941 119 118 1 13,95

B 961 31 31 0 9,99

SOR NB, NBH 18 nízkopodlažní 172 174 viz pozn. 1,64

City kloubový nízkopodlažní 50 50 0 9,15

Celkem Midi 26 26 0 3,32

Celkem standardní 809 778 31 9,66

Celkem kloubové (viz pozn.) 412 410 4 8,09

Celkem Autobusy (viz pozn.) 1 247 1 214 35 9,00

M
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  * nejsou zahrnuty historické vozy  
** odstaveno k modernizaci, rekonstrukci a likvidaci; nové a modernizované vozy dosud nezprovozněné
pozn.:  do inventárního stavu autobusů nejsou započítány 2 busy SOR NB 18 (nájem – jsou majetkem SORu);

do provozního stavu započítány jsou.

e) linky ZLD

f) linka Airport Express

 Linka  Trasa délka bez
smyček v m

jízdní doba 
v minutách

H1  Chodov – Černý Most 36 825 92

 Linka  Trasa délka bez
smyček v m

jízdní doba 
v minutách

AE  Hlavní nádraží – Letiště Ruzyně 18 150 41

64  65  



POČET PŘEPRAVENÝCH OSOB PODLE DRUHŮ JÍZDNÍCH DOKLADŮ VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH

tis. osob %

- doplňkové kupony občanské zvýhodněné měsíční, vč. s volitelnou dobou platnosti 2 831 0,23 %

- doplňkové kupony zvýhodněné pro děti měsíční, vč. s volit. dobou platnosti 140 0,01 %

- doplňkové kupony občanské zvýhodněné čtvrtletní, vč. s volit. dobou platnosti 3 503 0,29 %

- doplňkové kupony zvýhodněné pro děti čtvrtletní, s volit. dobou platnosti 210 0,02 %

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

- jízdenky pro jednotlivou jízdu 833 0,07 %

-   doplňkové měsíční kupony a jízdenky pro jednotlivou jízdu pro vnější pásma   
   – zvláštní zlevněné 645 0,05 %

- bezplatná přeprava ve vnějších pásmech 3 362 0,27 %

- přestupní jízdenky pro 2 pásma 774 0,06 %

- 5měsíční elektronické kupony pro žáky a studenty 54 0,00 %

Celkem vnější pásma 12 354 1,01 %

Celkem (P+O) + vnější pásma 1 228 883 100,00 %

Počet přepravených osob

POČET PŘEPRAVENÝCH OSOB PODLE DRUHŮ JÍZDNÍCH DOKLADŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (P+0)

POČET PŘEPRAVENÝCH OSOB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY, 
VČETNĚ LANOVÉ DRÁHY (P+0) A VE VNĚJŠÍCH PÁSMECH

% tis. osob

Časové jízdenky s volitelným začátkem doby platnosti:

- 30denní 250 283 20,37 %

- 90denní 221 598 18,03 %

-  5měsíční 8 058 0,66 %

- 10měsíční 986 0,08 %

- 365denní 206 061 16,77 %

Časové roční jízdenky vydané bez osobních údajů držitele 2 330 0,19 %

Bezplatná přeprava 334 781 27,24 %

Jízdenky pro jednotlivou jízdu přestupní, včetně P+R, AE (Airport Express) a SMS 137 898 11,22 %

Časové jízdenky ostatní 54 534 4,44 %

Celkem (P+0) 1 216 529 98,99 %

% tis. osob

Celkem 1 228 883

P + O 1 216 529

vnější pásma 12 354

z toho

Metro 48,43 % 589 165

Tramvaje + lanová dráha 26,65 % 324 205

Autobusy + vnější pásma 24,92 % 315 513
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PODÍL PŘEPRAVENÝCH OSOB PODLE DRUHŮ JÍZDNÍCH DOKLADŮ

tis. osob %

P+0

- jízdenky pro jednotlivou jízdu 137 898 11,22 %

- bezplatná přeprava 334 781 27,24 %

- časové jízdenky (zvýhodněné, s volitelným začátkem doby platnosti 
a časové jízdenky ostatní) 743 850 60,53 %

Celkem (P+0) 1 216 529 98,99 %

Vnější pásma

- jízdenky pro jednotlivou jízdu přestupní, vč. P+R, AE (Airport Express) a SMS 833 0,07 %

- doplňkové kupony 6 684 0,54 %

- časové krátkodobé jízdenky platné ve všech tarifních pásmech PID (30 %) 2 0,00 %
doplňkové měsíční kupony a jízdenky pro jednotlivou jízdu pro vnější pásma 
– zvláštní zlevněné 645 0,05 %

bezplatná přeprava ve vnějších pásmech 3 362 0,27 %

přestupní jízdenka pro 2 pásma 774 0,06 %

5měsíční elektronické kupony pro žáky a studenty 54 0,00 %

Celkem vnější pásma 12 354 1,01 %

Úhrnem (P+0) + vnější pásma 1 228 883 100,00 %

Počet přepravených osob za smluvní dopravce 154 241
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kategorie
mzdové 

náklady, vč. OON  
v tis. Kč

průměrná 
mzda v Kč

řidiči MHD 1 660 180 31 481

dělníci 1 062 197 26 884

POP 134 969 25 696

TH zaměstnanci 1 258 048 37 153

celkem 4 115 394 31 332

VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA 
DLE EVIDENČNÍHO STAVU K 31. 12. 2012

vzdělání celkem %

vysokoškolské 458 4,33

střední s maturitou 3 972 37,61

střední bez maturity 4 982 47,17

základní 1 150 10,89

celkem 10 562 100,00

MZDOVÉ NÁKLADY, VČETNĚ OON V TIS. KČ 
A PRŮMĚRNÁ MZDA V KČ ZA ROK 2012

Personální ukazatele

POČET ZAMĚSTNANCŮ 
(evidenční stav k 31. 12. 2012)

POČET ZAMĚSTNANCŮ DLE 
PROFESNÍCH KATEGORIÍ ZA ROK 2012

kategorie

řidiči MHD 4 175

dělníci 3 187

POP 421

TH zaměstnanci 2 779

celkem 10 562

kategorie

řidiči MHD 4 207

z toho:

 strojvedoucí M 569

 řidiči T 1 342

 řidiči A 2 296

dělníci 3 209
POP 424

TH zaměstnanci 2 755

celkem 10 595

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.

(průměrný přepočtený stav)
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PODÍL PROVOZNÍCH NÁKLADŮ PID A NÁKLADŮ NA DOPRAVNÍ CESTY 
NA CELKOVÝCH NÁKLADECH PID (V TIS. KČ)

KALKULACE NÁKLADŮ PID NA 1 PROVOZNÍ VOZKM

%

Provozní náklady PID 11 396 232 76,56

Náklady na dopravní cesty 3 489 301 23,44

Náklady PID celkem 14 885 533 100,00

Kč/vozkm

Metro 106,5038

Elektrické dráhy 59,9554

Autobusy 52,5122

Služby a štáby 14,3320

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

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

%

Přímé náklady (včetně nákladů na dopravní cesty) 11 811 836 79,35

Provozní režie 632 879 4,25

Náklady na služby 690 101 4,64

Náklady na koordinaci a řízení 1 046 786 7,03

Ostatní náklady (muzeum, centrální disp. řízení, odbavovací systém…) 703 931 4,73

Náklady PID celkem 14 885 533 100,00

%

Opravy vozů PID 2 668 437 32,06

Spotřeba pohonných hmot, materiálů a trakční energie 1 516 910 18,23

Personální náklady řidičů PID 2 721 429 32,70

Náhradní autobusová doprava 13 0,00

Odpisy vozů PID 1 206 377 14,50

Ostatní přímé náklady na provoz PID 209 369 2,52

Přímé náklady PID (na provoz dopravy) celkem 8 322 535 100,00

Ekonomické ukazatele
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PŘEPRAVNÍ TRŽBY ZA MHD A VNĚJŠÍ PÁSMA V ROCE 2012

Podíl tržeb dle typu jízdních dokladů v tis. Kč %

MHD (pásma P+O)

 -  tržby z časových jízdenek, včetně paušálních úhrad, zaměstnaneckých 
jízdenek a duplikátů 2 343 968 55,31 %

 - tržby z jednotlivého jízdného, včetně USV strojků 1 651 033 38,96 %

 - tržby za přirážky k jízdnému 242 737 5,73 %

Celkem MHD (pásma P + 0) 4 237 738 100,00 %

Vnější pásma

 - tržby z jednotlivého jízdného, včetně USV strojků 76 975 28,44 %

 - tržby z časových doplňkových kuponů 193 709 71,56 %

Celkem vnější pásma 270 684 100,00 %

Celkem MHD (P+O) + vnější pásma 4 508 422

Přepravní tržby
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ČASOVÉ KUPONY K NEPERSONALIZOVANÉ KARTĚ PLATNÉ NA ÚZEMÍ 
HL. M. PRAHY S VOLITELNÝM ZAČÁTKEM DOBY PLATNOSTI 

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky

 Časové kupony přenosné s volitelným začátkem doby platnosti:

 - měsíční 670,-

 - čtvrtletní 1 880,-

 - roční 6 100,-

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

 Časové kupony občanské zvýhodněné: Cena jízdenky

 Časové kupony občanské zvýhodněné:

 - měsíční 550,-

 - čtvrtletní 1 480,-

 - 5měsíční 2 450,-

 - roční 4 750,-

 Časové kupony zvýhodněné:

 pro juniory od 15 do 19 let 

 - měsíční 260,-

 - čtvrtletní 720,-

 - 5měsíční 1 200,-

 -10měsíční 2 400,-

 pro žáky a studenty od 19 do 26 let

 - měsíční 260,-

 - čtvrtletní 720,-

 - 5měsíční 1 200,-

 - 10měsíční 2 400,-

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

 - měsíční 250,-

 - čtvrtletní 660,-

 - 5měsíční 1 100,-

Přehled druhů jízdních 
dokladů k 31. 12. 2012

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

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky

 Přestupní plnocenné jízdenky:

 - 30 minut 24,-

 - 90 minut 32,-

 - při prodeji u řidiče autobusu 90 minut 40,-

 Přestupní zvýhodněné jízdenky:

 - 30 minut 12,-

 - 90 minut 16,-

 - při prodeji u řidiče autobusu 90 minut 20,-

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

 - 24hodinová plnocenná 110,-

 - 24hodinová pro děti od 6 do 15 let a držitele průk. PID pro seniory 55,-

 - 3denní plnocenná 310,-

* Předplatní časové krátkodobé jízdenky pro všechna pásma:

 - 24hodinová plnocenná 160,-

 - 24hodinová pro dítě od 6 do 15 let 80,-

 * pro MHD 70% podíl

ČASOVÉ KUPONY K PŘEDPLATNÍ JÍZDENCE PLATNÉ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 
S VOLITELNÝM ZAČÁTKEM DOBY PLATNOSTI

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky

 pro žáky a studenty od 19 do 26 let 

 - 30denní 260,-

 - 90denní 720,-

76  77  



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

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky

 Časové kupony přenosné s volitelným začátkem doby platnosti:

 - 30denní 670,-

 - 90denní 1 880,-

 – 365denní 6 100,-

ZAMĚSTNANECKÉ JÍZDNÉ

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky

 - roční pro zaměstnance 50,-

 - roční pro rodinné příslušníky zaměstnanců 200,-

 - roční pro důchodce 50,-

 - roční pro rodinné příslušníky důchodců 200,-

ZVLÁŠTNÍ JÍZDENKY AE (AIRPORT EXPRESS)

Druh jízdního dokladu Cena jízdenky

 Plnocenné nepřestupní

 - v úseku Praha hl. n. / Praha – Masarykovo nádraží – Letiště Václava Havla Praha 60,-

 - v úseku Dejvická – Letiště Václava Havla Praha 40,-

 Zvýhodněné nepřestupní pro děti od 6 do 15 let

 - v úseku Praha hl. n. / Praha – Masarykovo nádraží – Letiště Václava Havla Praha 30,-

 - v úseku Dejvická – Letiště Václava Havla Praha 20,-
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OBJEM CELKOVÝCH INVESTIČNÍCH ZDROJŮ (V TIS. KČ)

Investiční zdroje 
celkem

z toho

investiční zdroje 
obdržené v roce 
2012 na úhradu 

faktur zapl. před 
rokem 2011

investiční zdroje 
použité na 

úhradu faktur 
zaplacených 
v roce 2012

Vlastní investiční zdroje celkem 1 966 208 0 1 966 208

odpisy 1 895 799 0 1 895 799

kompenzace 70 409 70 409

Ostatní zdroje

směnečný program 3 448 164 2 396 381 1 051 783

Operační program Praha-Konkurenceschopnost:

dotace ze státního rozpočtu – investiční 9 693 9 693

dotace ze státního rozpočtu – neinvestiční 47 47

dotace ze strukturálních fondů EU – investiční 216 675 216 675

dotace ze strukturálních fondů EU – neinvestiční 1 652 1 652

dotace z rozpočtu hl. města Prahy – investiční 9 426 9 426

dotace z rozpočtu hl. města Prahy – neinvestiční 99 99

dotace z rozpočtu hl. města Prahy 4 540 194 1 235 710 3 304 484

finanční dar ČSOB na akci „Vodicí linie 
pro nevidomé ve st. Radlická“ 151 151

Ostatní zdroje celkem 8 226 101 3 869 683 4 356 418

Celkový objem investičních zdrojů 10 192 309 3 869 683 6 322 626

OBJEM CELKOVÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ V ROCE 2012 (V TIS. KČ)

v tis. Kč
Investiční výstavba metra
Akce rozestavěné
Trasa metra A 4 445 729

z toho úhrada faktur z roku 2011 1 235 710
Stanice Národní 31 369
Akce v přípravě
I. provozní úsek trasy D metra 89 465
Celkem investiční výstavba metra 4 566 563

Ostatní investiční akce
Výměna eskalátorů
Výstavba tramvajových tratí 2 897
Rekonstrukce tramvajových tratí 355 340
Rekonstrukce kabelových tras 18 160
Výstavba a rekonstrukce měníren 22 721
Vozovny a ústřední dílny 109 125
Garáže a odstavné plochy 322
Zabezpečovací zařízení v metru 181 610
Celkem ostatní investiční akce 690 175

Obnova vozového parku
Metro

Rekonstrukce vozů 23 109
Nákup nových vozů – splátka úvěru 356 330

Tramvaje
Technické zhodnocení tramvají (KT8D5) 150 745
Nákup nových tramvají 1 051 783

Autobusy
Nákup nových autobusů 471 051
Nákup midibusů 60 901

Celkem obnova vozového parku 2 113 919

Ostatní investice do technické základny 187 679

Celkový objem investičních nákladů 7 558 336

Objem celkových investičních nákladů a zdrojů
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ÚČELOVÁ INVESTIČNÍ DOTACE (V TIS. KČ)

ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE (V TIS. KČ)

Čerpáno 
z rozpočtu HMP

Čerpáno 
ze státního 

rozpočtu

Čerpáno ze 
strukturálních 

fondů EU

Trasa metra A (Dejvická – Letiště Ruzyně) 4 445 729 0 0

I. provozní úsek trasy D metra 89 465 0 0

PROVAS (protichemický varovný systém v metru) 5 000 0 0

RTT Podolské nábřeží (Výtoň – přístaviště) 9 426 0 106 823

Vybudování TT Podbaba 0 9 693 109 852

Celkem 4 549 620 9 693 216 675

Čerpáno 
z rozpočtu HMP

Čerpáno 
ze státního 

rozpočtu

Čerpáno ze 
strukturálních 

fondů EU

RTT Podolské nábřeží (Výtoň – přístaviště) 99 1 119

Vybudování TT Podbaba 47 533

Celkem 99 47 1 652

Účelová dotace

*  v roce 2012 byly přiděleny dotace na uznatelné výdaje v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 
na refinancování projektu RTT Podolské nábřeží (Výtoň – Přístaviště) a Vybudování TT Podbaba

** v roce 2012 byly z rozpočtu HMP uhrazeny faktury z roku 2011 v objemu 1 235 710 tis. Kč

**

*

*

*

*
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III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 100 214 323 111

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 41 239 191 407

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 58 975 131 704

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
a materiálu 83 319 201 473

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 22 064 61 842

F. 2. Prodaný materiál 61 255 139 631

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  
a komplexních nákladů příštích období 69 113 -739 637

IV. Ostatní provozní výnosy 436 583 562 726

H. Ostatní provozní náklady 396 152 433 478

* Provozní výsledek hospodaření 224 850 1 759 318

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 9 240 11 640

VII. 
1.

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 9 240 11 640

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 7 931 52 918

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 34 551 14 027

X. Výnosové úroky 3 102 2 129

N. Nákladové úroky 168 638 99 278

XI. Ostatní finanční výnosy 118 638 32 462

O. Ostatní finanční náklady 51 615 43 458

* Finanční výsledek hospodaření -115 893 -57 614

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 505 583 711 354

Q. 1 splatná 0 232

Q. 2. odložená 505 583 711 122

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -396 626 990 350
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -396 626 990 350

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 108 957 1 701 704

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2012
v celých tisících Kč

Stav v běžném 
účet. období

Stav v minulém 
účet. období

I. Tržby za prodej zboží 917 793

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 821 652

+ Obchodní marže    96 141

II. Výkony 15 952 619 16 415 597

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 15 567 794 16 102 577

II. 1.1 Tržby z jízdného 4 265 685 4 314 897

II. 1.2 Kompenzace za závazek veřejné služby 10 636 102 11 128 465

II. 1.3 Ostatní tržby 666 007 659 215

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 8 849 2 983

II. 3. Aktivace 375 976 310 037

B. Výkonová spotřeba 7 069 569 7 244 052

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 3 138 110 3 283 682

B. 2. Služby 3 931 459 3 960 370

B. 2.1 Opravy a udržování 1 811 218 1 806 086

B. 2.2 Ostatní služby 2 120 241 2 154 284

+ Přidaná hodnota  8 883 146 9 171 686

C. Osobní náklady 5 731 972 5 466 197

C. 1. Mzdové náklady 4 121 516 3 954 828

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 2 689 2 273

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 384 763 1 331 761

C. 4. Sociální náklady 173 161 133 454

C. 5. Náklady na penzijní připojištění a životní pojištění 49 843 43 881

D. Daně a poplatky 5 943 15 406

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 908 594 2 921 288

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2012
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Sestaveno dne: 26. 2. 2013 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Předmět podnikání
Provozování městské hromadné dopravy 
a ostatní činnosti

Pozn.:

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2012 
v celých tisících Kč

 
Běžné účetní období Minulé účetní 

období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 112 344 338 -38 764 991 73 579 347 73 867 981

B. Dlouhodobý majetek 106 887 690 -38 397 002 68 490 688 70 209 318

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 009 491 -931 134 78 357 157 599

3. Software 824 242 -792 951 31 291 62 212

4. Ocenitelná práva 10 082 -10 082 0 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 152 770 -128 101 24 669 31 280

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 22 397 0 22 397 64 107

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 105 653 445 -37 465 868 68 187 577 69 826 896

B. II. 1. Pozemky 3 279 885 0 3 279 885 3 272 675

2. Stavby 56 158 334 -15 760 699 40 397 635 40 856 518

3. Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 43 766 281 -21 705 169 22 061 112 21 841 528

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 38 128 0 38 128 38 128

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012

Označení AKTIVA
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Označení AKTIVA
Běžné účetní období Minulé účetní 

období

Brutto Korekce Netto Netto

C. III. Krátkodobé pohledávky 1 861 873 -364 008 1 497 865 2 099 976

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 224 609 -327 434 897 175 900 444

6. Stát – daňové pohledávky 337 554 0 337 554 837 524

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 58 609 0 58 609 66 253

8. Dohadné účty aktivní 142 422 -33 576 108 846 99 631

9. Jiné pohledávky 98 679 -2 998 95 681 196 124

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 2 889 227 0 2 889 227 966 956

C. IV. 1. Peníze 23 242 0 23 242 17 432

2. Účty v bankách 2 865 985 0 2 865 985 949 524

D. I. Časové rozlišení 246 541 0 246 541 233 241

D. I. 1. Náklady příštích období 241 524 0 241 524 228 155

3. Příjmy příštích období 5 017 0 5 017 5 086

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 463 544 0 1 463 544 3 310 530

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 947 273 0 947 273 507 517

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 224 754 0 224 754 224 823

B. III. 1. Podíly – ovládaná osoba 204 130 0 204 130 204 053

2. Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 20 624 0 20 624 20 770

C. Oběžná aktiva 5 210 107 -367 989 4 842 118 3 425 422

C. I. Zásoby 315 038 -3 981 311 057 303 760

C. I. 1. Materiál 296 717 -3 981 292 736 293 995

2. Nedokončená výroba a polotovary 16 464 0 16 464 7 615

5. Zboží 1 853 0 1 853 2 141

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 4 0 4 9

C. II. Dlouhodobé pohledávky 143 969 0 143 969 54 730

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 20 608 0 20 608 25 808

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 48 338 0 48 338 28 844

7. Jiné pohledávky 75 023 0 75 023 78

Označení AKTIVA
Běžné účetní období Minulé účetní 

období

Brutto Korekce Netto Netto

88  89  



Sestaveno dne: 26. 2. 2013 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Předmět podnikání
Provozování městské hromadné dopravy 
a ostatní činnosti

Pozn.:

Označení PASIVA

Stav 
v běžném 
účetním 
období

Stav 
v minulém 

účetním 
období

B. III. Krátkodobé závazky 7 491 637 7 333 656

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 5 980 230 5 655 329

5. Závazky k zaměstnancům 294 974 278 515

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 173 947 162 471

7. Stát – daňové závazky a dotace 388 101 48 916

8. Krátkodobé přijaté zálohy 20 556 24 274

10. Dohadné účty pasivní 62 234 47 959

11. Jiné závazky 571 595 1 116 192

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 1 726 265 2 066 635

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 1 479 656 1 753 509

2. Krátkodobé bankovní úvěry 246 609 313 126

C. I. Časové rozlišení 602 198 719 423

C. I. 1. Výdaje příštích období 6 622 54 144

2. Výnosy příštích období 595 576 665 279

Označení PASIVA

Stav 
v běžném 
účetním 
období

Stav 
v minulém 

účetním 
období

PASIVA CELKEM 73 579 347 73 867 981

A. Vlastní kapitál 59 965 879 60 389 534

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

1. Základní kapitál 30 726 125 30 726 125

A. II. Kapitálové fondy 30 707 427 30 734 455

2. Ostatní kapitálové fondy 30 882 591 30 879 813

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -175 164 -145 358

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -1 071 047 -2 061 396

2. Neuhrazená ztráta minulých let -1 071 047 -2 061 396

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+-) -396 626 990 350

B. Cizí zdroje 13 011 270 12 759 024

B. I. Rezervy 176 325 244 997

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 148 904

4. Ostatní rezervy 176 325 96 093

B. II. Dlouhodobé závazky 3 617 043 3 113 736

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 114 991 110 436

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 1 172 1 027

10. Odložený daňový závazek 3 500 880 3 002 273
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Příloha účetní závěrky 
za rok 2012
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000 05 886

Název společnosti:
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Právní forma:

IČ:
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1.1. Založení a charakteristika společnosti
Účetní jednotka Dopravní podnik hl. m. Prahy, ak-
cio vá společnost, (dále společnost nebo DP) byla 
založena jako akciová společnost zakladatelským 
plánem Zastu pitelstva hl. m. Prahy ze dne 
19. 3. 1991 jako nástupce státního podniku Do-
pravní podnik hl. m. Prahy – kombi nát a vznikla 
zápisem v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze dne 11. 7. 1991, Rg.: B 847 (v té 
době v podnikovém rejstříku Obvodního soudu pro 
Prahu l, oddíl Sa, vložka 847). 

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

 Jediným akcionářem společnosti je HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, 
PSČ 110 00, IČ 00064581.

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

Základní kapitál společnosti je rozdělen celkem 
na 3 001 akcie na jméno, z toho:

• 3 000 akcií o jmenovité hodnotě 10 000 tis. Kč, 
tj. 30 000 000 tis. Kč

• 1 akcie o jmenovité hodnotě 726 125 tis. Kč
--------------------------------------------------
Celkem jmenovitá hodnota akcií ke dni 31. 12. 2012 
30 726 125 tis. Kč

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

Účetní závěrka společnosti je sestavena 
k 31. 12. 2012.

Účetním obdobím je kalendářní rok: od 1. 1. 2012 
do 31. 12. 2012.

Předmětem podnikání společnosti je:

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

• opravy silničních vozidel,
• klempířství a opravy karoserií,
• zámečnictví, nástrojařství,
• opravy ostatních dopravních prostředků 

a pracovních strojů, 
• výroba, instalace a opravy elektrických strojů 

a přístrojů,
• provozování autoškoly,
• provozování čerpacích stanic,
• psychologické poradenství a diagnostika,
• hostinská činnost,
• provozování nestátního zdravotnického 

zařízení,
• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických 

zařízení,
• montáž, údržba a servis telekomunikačních 

zařízení,
• provozování stanice technické kontroly,
• provozování stanice měření emisí,
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

1. Obecné údaje

• poskytování služeb v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci,

• technicko-organizační činnost v oblasti 
požární ochrany,

• silniční motorová doprava – nákladní 
vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 
– nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 
o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 
– nákladní mezinárodní provozovaná vozidly 
o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny 
včetně, – nákladní mezinárodní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti 
nad 3,5 tuny, – vnitrostátní příležitostná 
osobní, – mezinárodní příležitostná osobní, 
– vnitrostátní veřejná linková, – mezinárodní 
linková,

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona,

• výroba, instalace, opravy elektrických 
strojů a přístrojů, elektronických 
a telekomunikačních zařízení.

 
1.2.  Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uply nu-

lém účetním období

Změny zápisů členů představenstva

Dnem 8. března 2012 bylo ukončeno členství 
v představenstvu Ing. Jaroslavu Stůjovi, MBA. 
V obchodním rejstříku byl zapsán výmaz dne 
21. května 2012.

Dnem 9. března 2012 vzniklo členství v před sta-

venstvu a dnem 13. března 2012 vznikla funkce 
předsedy představenstva panu Vladimíru Lichovi. 
V obchodním rejstříku byl proveden zápis dne 
21. května 2012. Dnem 15. srpna 2012 funkce 
předsedy představenstva panu Vladimíru Lichovi 
zanikla. Zápis v obchodním rejstříku byl proveden 
dne 18. února 2013.

Dnem 13. března 2012 zanikla funkce předsedy 
před stavenstva Bc. Magdaleně Češkové. V ob chod-
ním rej stříku byl zapsán výmaz dne 21. května 2012. 
Dnem 13. března 2012 vznikla funkce místo před-
sedy představenstva Bc. Magdaleně Češkové. 
V obchodním rejstříku byl proveden zápis dne 
21. května 2012. Dnem 16. srpna 2012 funkce 
místopředsedy představenstva zanikla a vznikla 
funkce předsedy představenstva Bc. Magdaleně 
Češkové. Zápis v obchodním rejstříku zatím ne-
byl proveden. Dnem 1. listopadu funkce před-
sedy představenstva zanikla a vznikla funkce 
místopředsedy představenstva Bc. Magdaleně 
Češkové. Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl 
proveden.

Dnem 13. března 2012 zanikla funkce místo-
předsedy představenstva Ing. Petru Blažkovi. Zápis 
v obchodním rejstříku byl proveden 21. května 2012. 
Dnem 16. srpna vznikla funkce místopředsedy 
představenstva a dnem 1. listopadu 2012 funkce 
místopředsedy představenstva Ing. Petru Blažkovi 
zanikla. Zápis v obchodním rejstříku zatím nebyl 
proveden.

Dnem 7. srpna 2012 zaniklo členství v předsta-
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PŘEDSTAVENSTVO  

VALNÁ HROMADA

GENERÁLNÍ  ŘEDITEL

úsek vedení společnosti
900000

úsek bezpečnostní 
600000

jednotka Správa vozidel 
Metro 210000

jednotka Správa vozidel 
Tramvaje 220000

jednotka Správa vozidel 
a Autobusů 230000

jednotka Dopravní cesta 
Tramvaje 250000

jednotka Dopravní cesta 
Metro 240000

úsek technický
200000

jednotka Informační 
technologie 310000

jednotka Zásobování
330000

úsek ekonomický
400000

úsek lidské zdroje
500000

jednotka Provoz Autobusy
130000

jednotka Historická 
vozidla 360000

jednotka Provoz Metro
110000

jednotka Provoz Tramvaje
120000

úsek dopravní
100000

Dozorčí rada

orgány společnosti

Organizační schéma k 31. 12. 2012

makrostruktura společnosti

Výbor pro audit

radě paní Andree Vlásenkové. Zápis v obchodním 
rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 14. listopadu vznikla funkce předsedy dozorčí 
rady Ing. Jiřímu Pařízkovi. Zápis v obchodním 
rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 16. listopadu vzniklo členství v dozorčí radě 
Doc. Ing. Mgr. Martinu Dlouhému, Dr., MSc. Zápis 
v obchodním rejstříku zatím nebyl proveden.

1.3.    Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2012

venstvu Ing. Jiřímu Janků. Zápis v obchodním 
rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 16. srpna 2012 vzniklo členství v před-
stavenstvu Ing. Janu Šurovskému, Ph.D. Dnem 
31. října 2012 členství v představenstvu Ing. Janu 
Šurovskému, Ph.D., zaniklo. Zápis v obchodním 
rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 16. srpna 2012 vzniklo členství v před-
stavenstvu Ing. Ladislavu Urbánkovi. Zápis v ob-
chodním rejstříku byl proveden dne 18. února 2013.

Dnem 1. listopadu 2012 vznikla funkce předsedy 
představenstva Ing. Milanu Křístkovi. Zápis v ob-
chod ním rejstříku byl proveden dne 18. února 2013.

Změny zápisu členů dozorčí rady

Dnem 28. února 2012 bylo ukončeno členství v do-
zorčí raně JUDr. Ing. Miroslavu Ludvíkovi, MBA. 
Výmaz z obchodního rejstříku byl proveden dne 
30. března 2012.

Dnem 29. února 2012 vzniklo členství v dozorčí ra dě 
RNDr. Tomáši Hudečkovi. Zápis v obchodním rej-
stříku zatím nebyl proveden. Dnem 28. března 2012 
bylo jeho členství v dozorčí radě ukončeno. Výmaz 
z obchodního rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 29. února 2012 vzniklo členství v dozorčí radě 
Mgr. Tomáši Portlíkovi. Zápis v obchodním rejstříku 
zatím nebyl proveden. Dnem 22. srpna 2012 bylo 
jeho členství v dozorčí radě ukončeno. Výmaz 

z obchodního rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 8. března 2012 zanikla funkce předsedy 
dozorčí rady Ing. Zdeně Javornické. V obchodním 
rejstříku byl zapsán výmaz dne 21. května 2012.

Dnem 8. března 2012 vznikla funkce předsedy 
dozorčí rady Ing. Jiřímu Nouzovi. V obchodním 
rej stříku byl proveden zápis dne 21. květ na 2012. 
Dnem 14. listopadu 2012 funkce předsedy dozor-
čí rady Ing. Jiřímu Nouzovi zanikla. Výmaz z ob-
chodního rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 26. června 2012 vzniklo členství v dozorčí 
radě Ing. Jiřímu Vašíčkovi. Zápis v obchodním 
rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 22. srpna 2012 bylo ukončeno členství 
v dozorčí radě Ing. Zdeně Javornické. Výmaz 
z obchodního rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 22. srpna 2012 bylo ukončeno členství 
v dozorčí rady Mgr. Karlu Hanzlíkovi. Výmaz 
z obchodního rejstříku zatím nebyl proveden.

Dnem 11. září 2012 vzniklo členství v dozorčí radě 
Ing. Marii Kousalíkové. Zápis v obchodním rejstříku 
zatím nebyl proveden.

Dnem 11. září 2012 vzniklo členství v dozorčí radě 
panu Josefu Noskovi. Zápis v obchodním rejstříku 
zatím nebyl proveden.

Dnem 11. září 2012 vzniklo členství v dozorčí 
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Majetkový podíl v dceřiné společnosti RENCAR PRAHA, a.s

Obchodní firma 
% podíl 

RENCAR PRAHA, a.s.
na zákl. kapitálu

Sídlo IČ

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

Přehled nepřímo ovládaných společností a dceřiné společnosti u sesterských společností DP k datu 31.12.2012

Sesterské společnosti Nepřímo ovládané společnosti 
a dceřiné společnosti % podíl na ZK Sídlo IČ

Pražská energetika Holding a.s. Nepřímo ovládaná společnost % podíl PREH v PRE

Pražská energetika, a.s. 58,046% Praha 10, Na Hroudě 1492/4 60193913

Společnosti s kapitálovou účastí PRE % podíl PRE 
v dceřiné spol.

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

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

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

Pražská plynárenská Holding a.s. Nepřímo ovládaná společnost % podíl PPH v PP

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

Společnosti s kapitálovou účastí PP % podíl PP v dceřiné 
spol.

Měření dodávek plynu, a.s. 100% Praha 4, U Plynárny 500/44 29001498
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. 100% Praha 4, U Plynárny 500 27403505

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 100% Praha 4, U Plynárny 1450/2a 47116471

Prometheus, energetické služby, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. 100% Praha 4, U Plynárny 500/44 63072599

Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 100% Praha 4, U Plynárny 500/44 27436551

Informační služby – energetika, a.s. 100% Praha 4, U Plynárny 500/44 26420830

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

Pražská teplárenská Holding a.s. Nepřímo ovládaná společnost % podíl PTH v PT

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

Společnosti s kapitálovou účastí PT % podíl PT v dceřiné 
spol.

TERMONTA PRAHA a.s. 100% Praha 10, Třebohostická 46/11 47116234

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

Pražské služby, a.s. Společnosti s kapitálovou účastí PS % podíl PS na ZK

AKROP s.r.o. 100% Tuchoměřice, Ke Špejcharu 392 26432331

Nepřekonatelný servis s.r.o. 100% Praha 9, Pod Šancemi 444/1 27257452

Pražská odpadová a.s.   35% Praha 9, Pod Šancemi 444/1 24167894

TRADE CENTRE PRAHA a.s. Společnosti s kapitálovou účastí TCP % podíl TCP na ZK

TCP – Vinohrady, a.s. 100% Praha 2, Blanická 1008/28 25672541

Úpravna vody Želivka, a.s. Společnosti s kapitálovou účastí ÚVŽ % podíl ÚVŽ na ZK

Želivská provozní s.r.o. 100% Praha 10, K Horkám 16/23 29131804

1.4. Identifikace skupiny

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

Sesterské obchodní společnosti DP

Obchodní firma % podíl HMP na 
základním kapitálu Sídlo IČ

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

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

Obecní dům, a.s. 100% Praha 1, nám. Republiky 1090/5 27251918

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

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

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

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 100% Praha 1, Žatecká 110/2 25656112

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

Rozvojové projekty Praha, a.s. 100% Praha 2, Blanická 1008/28 25649329

TRADE CENTRE PRAHA a.s. 90% Praha 2, Blanická 1008/28 00409316

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

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

Dceřiné a přidružené obchodní společnosti DP 

Obchodní firma % podíl HMP na 
základním kapitálu Sídlo IČ

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

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

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

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 100 Praha 5, Plzeňská 298/217a 25632141
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2. Účetní metody a obecné účetní zásady

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů

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 usta-
novení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, v platném znění a Českými 
účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především 
zásadu o oceňování majetku historickými cenami, 
zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu 
opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky 
pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní 
závěrce, pokud není uvedeno jinak, jsou vyjádřeny 
v tisících korunách českých (tis. Kč).

3.1.   Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož 
ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč 
(hmotný majetek kromě pozemků, staveb a budov 
a uměleckých děl), resp. 60 000 Kč (nehmotný 
majetek kromě věcných břemen). Pozemky, budo-
vy a stavby, věcná břemena a umělecká díla jsou 
považovány za dlouhodobý majetek bez ohledu na 
jejich ocenění. Dále je dlouhodobým majetkem 
ma je tek, který je pořízen částečně z vlastních 
zdrojů a částečně z dotace, kdy vstupní cena dlou-
ho dobého majetku pořízená z vlastních zdrojů je 
do 40 000 Kč (dlouhodobý hmotný majetek), resp. 
60 000 Kč (dlouhodobý nehmotný majetek).

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

Hmotný majetek do 40 000 Kč a nehmotný majetek 
do 60 000 Kč jsou časově rozlišeny po dobu 2 let 
a evi dovány v podrozvahové evidenci.

Náklady související s pořízením dlouhodobého 
ma jetku
Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného 
a hmot ného majetku a technického zhodnocení 
jsou do doby uvedení majetku do stavu způsobilého 

1.5. Orgány společnosti 

Orgány společnosti jsou valná hromada, před-
stavenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit.

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

Představenstvo a dozorčí rada k 31. 12. 2012

    Funkce Jméno

Představenstvo Předseda Ing. Milan Křístek

Místopředseda Bc. Magdalena Češková

Člen Ing. Petr Blažek

Člen Ing. Ladislav Urbánek

Člen Ing. Petr Vychodil

Dozorčí rada Předseda Ing. Jiří Pařízek 

Místopředseda   Jiří Čada

Místopředseda Ing. David Vodrážka 

Člen Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

Člen Jan Kolář

Člen Ing. Jan Vašíček

Člen František Kadlec

Člen Ing. Michal Štěpán

Člen Jan Lebeda

Člen Jiří Obitko

Člen Ing. Marie Kousalíková

Člen Josef Nosek

Člen Ing. Marek Doležal

Člen Pavel Hurda

Člen Andrea Vlásenková

Výbor pro audit Předseda Ing. Miroslav Zámečník

Místopředseda Ing. Zdena Javornická

Člen Ing. Pavel Černý
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Délka předpokládané životnosti u nejvýznamnějších 
skupin majetku je následující:

Dlouhodobý majetek Doba životnosti 
v letech

Tunely metra 100

Napájecí systém metra 30

Tramvajové tratě – železniční spodek 30

Tramvajové tratě – železniční svršek 15

Pohyblivé schody 17

Dopravní prostředky:

- vozy metra pořízené do konce roku 1991 20

- vozy metra pořízené od roku 2001 40

- vozy metra rekonstruované 15

- tramvaje T3R.P 15

                   14T, 15T 30

                   ostatní 20

- autobusy standard 10

- autobusy CITY BUS (nízkopodlažní) 12

- autobusy odepsané po technickém zhodnocení 4

Odpisování věcných břemen zřízených ve prospěch společnosti je následující:

Pořizovací cena věcného břemene Doba zřízení     Doba odpisování

do 60 000 Kč určitá 24 měsíců

neurčitá 24 měsíců

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

neurčitá 48 měsíců

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

neurčitá 30 roků

Majetek plně pořízený z dotace na pořízení dlou hodobého nehmotného majetku a dlouhodobého 
hmot ného majetku se neodepisuje.

k užívání zejména náklady:
• průzkumné, geologické, geodetické 

a projektové práce, včetně variantních řešení,
• clo, montáž, dopravné, poplatek za ekologic-

kou likvidaci, balné,
• zůstatková cena vyřazených staveb nebo jejich 

částí v důsledku nové výstavby, 
• náklady na výběrová řízení, 
• náhrady za omezení vlastnických práv, 

náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo 
nájemci,

• zkoušky před uvedením majetku do stavu 
způsobilého k užívání,

• přípravné práce, zejména náklady na exper-
tizy, poplatky, odměny za poradenské 
a zprostředkovatelské služby související 
s pořizovaným dlouhodobým majetkem,

• v případě dlouhodobého majetku 
financovaného ze strukturálních fondů EU 
je součástí PC dlouhodobého majetku 
auditorské ověření, poradenská činnost 
a další náklady související s vyřízením žádosti 
pro financování ze strukturálních fondů EU.

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

Od roku 2012 postupuje DP 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.

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

Ocenění reprodukční cenou bylo v roce 2012 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.

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 dlou-
hodobému majetku je stanovena dobou životnosti, která 
je určena s ohledem na opotřebení odpovídající běžným 
podmínkám používání. Odpisovat se začíná v měsíci 
zařazení do užívání.
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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, náhradní díly). 
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 
jednotky Zásobování. Tyto opravné položky byly 
vytvořeny na základě provedené inventarizace, po 
přezkoumání stavu, délky skladování a s ohledem 
na předpokládanou nevyužitelnost a minimální 
prodejnost.

3.5. Pohledávky

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

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

Na účtech pohledávek jsou evidovány i pohledávky 
vzniklé za HMP a jím spřízněnými společnostmi 
z titulu dlouhodobého majetku, tj. pohledávky, 

které se obsahově týkají prací nesouvisejících 
s činností společnosti, které vznikají v souvislosti 
s investiční výstavbou společnosti (především 
výstavbou metra).

K pohledávkám z obchodních vztahů a jiným 
pohledávkám jsou tvořeny opravné položky dle 
příslušných zákonů a pokynů právního útvaru. 
Daňové opravné položky jsou tvořeny ve výši, jejíž 
tvorbu umožňuje příslušný zákon. K pohledávkám 
od půl roku do 1 roku po splatnosti se tvoří účetní 
opravné položky v takové výši, aby celková hodnota 
daňových a účetních opravných položek tvořila 
50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
k pohledávkám od 1 roku po splatnosti jsou tvořeny 
až do výše 100 % rozvahové hodnoty pohledávky. 

K pohledávkám z přirážek k jízdnému a k po-
hledávkám za jízdné jsou tvořeny účetní opravné 
položky. Jejich výše je stanovena % s přihlédnutím 
k předpokládané míře splácení a vymahatelnosti 
těchto pohledávek. 

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

3.6. Závazky z obchodních vztahů

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány 
ve jmenovité hodnotě. 

Závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní 
závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok 

3.2. Dlouhodobý finanční majetek

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

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

3.3. Deriváty

Společnost má finanční deriváty, které slouží 
v souladu se strategií řízení rizik společnosti jako 
efektivní zajišťovací nástroj. 

Všechny finanční deriváty jsou vykazovány v případě 
kladné reálné hodnoty jako aktiva a v případě zá-
por né reálné hodnoty jako pasiva.

V roce 2012 u derivátových obchodů byly provedeny 
testy efektivity a společnost u všech derivátů vede 
zajišťovací účetnictví.

3.4. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích 
cenách. Součástí pořizovací ceny zásob jsou ná-
klady související s jejich pořízením, zejména pře-
pravné, 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 způ-
sobu A.
Zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány 
vlastními náklady.

Náhradní díly a další materiály vytvářené vlastní 
činností jednorázově jsou oceňovány skutečnými 
vlastními náklady. Vlastní činností vytvářené 
náhradní díly a další materiály, u kterých nelze 
stanovit jednoznačně cenu za kus (to je u trvale 
vytvářených náhradních dílů a dalších materiálů), 
jsou oceňovány na základě předem stanovených 
cen. Složky nákladů zahrnované do cen náhradních 
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užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví 
majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do 
převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci 
nákladů.

3.11. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

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

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

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

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

3.12. Daně

3.12.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Pro účely výpočtu daňových odpisů se používá 
lineární metoda.

3.12.2. Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové 
metodě vycházející z rozvahového přístupu. Zá-
vazkovou 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, popř. pasiv, je 
hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv, uplatnitelná 
v budoucnosti pro daňové účely.

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

3.13. Kompenzace

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu  
Rady (ES) č. 1370/2007, které vstoupilo v platnost 
3. 12. 2009, účtuje společnost o kompenzaci. 
Kompenzace je chápána jako cena za veřejnou 
službu, která má pokrýt prokazatelnou ztrátu 
(rozdíl mezi náklady vynaloženými v souvislosti 
s plněním ZVS a příjmy vzniklými v souvislosti se 
ZVS) a zajistit přiměřený zisk, který má umožnit 
tvorbu vlastních zdrojů na financování obnovy 
majetku a dalších investic na zkvalitňování služeb 
odsouhlasených objednatelem. Smlouva o ve řej-
ných službách mezi společností a HMP stanoví 
způsob výpočtu kompenzace, metodiku pro výpočet 
přiměřeného zisku a způsob rozdělení rizik.

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 
a slouží jako platební prostředek výhradně k úhradě 
faktur na nákup tramvají Škoda 15T For City. Jedná 
se o směnky vlastní vystavené Emitentem, tj. DP na 
řad věřitelů s doložkou „bez protestu“. Minimálně 
jmenovitá hodnota směnky je 200 mil. Kč. Smě-
neč ná suma činí 4 mld. Kč a obsahuje platební 
prostředky na úhradu závazků faktur za nákup 
tramvají a úrok, který je časově rozlišován do doby 
splatnosti směnek.

3.8. Úvěry 

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Úroky 
z úvěru jsou účtovány do výsledku hospodaře ní za 
účetní období, se kterým souvisí. V souladu s § 47 
odst. 1 vyhlášky se společnost rozhodla úroky 
z ú vě ru nezahrnovat do ocenění dlouhodobého 
majetku a technického zhodnocení.

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

3.9. Rezervy

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

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

Rezervy na odměny vedoucích zaměstnanců 
a členů orgánů společnosti, včetně zdravotního 
a sociálního pojištění, jsou vytvořeny, pokud práv-
ní nárok na jejich vyplacení není závislý jen na 
odvedení práce v účetním období, ale na splnění 
dalších podmínek, tj. schválení odpovědnou oso-
bou, příp. orgánem společnosti.  

Další rezervy jsou tvořeny z důvodu opatrnosti na 
závazky vzniklé na základě minulých událostí a na 
úhradu závazků, které by mohly znamenat odliv 
finančních prostředků.

3.10. Finanční leasing

Finančním leasingem se rozumí pořízení 
dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při 
kterém se po uplynutí sjednané doby úplatného 
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3.16. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby společnost 
používala odhady a předpoklady, jež mají vliv na 
vykazované hodnoty majetku a závazků k datu 
účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a ná-
kladů 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.

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

V roce 2012 nedošlo k žádným změnám.

3.18. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou 
metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátko-
dobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově 

převést na předem známou částku v hotovosti. 
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze ana-
ly zovat takto: 

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

Nárůst peněžních prostředků je způsoben zejména 
směnečným programem (viz bod 4.12.1.). 

(údaje v tis. Kč)

Peněžní ekvivalent 31. 12. 2012 31. 12. 2011

Pokladní hotovost a ceniny 23 242 17 432

Účty v bankách a peníze na 
cestě 2 865 985 949 524

Peněžní prostředky 
a peněžní ekvivalenty 
celkem 

2 889 227 966 956

V návaznosti na smluvní ujednání obsažená ve 
Smlouvě o veřejných službách účtuje společnost 
v průběhu roku o přijaté záloze na kompenzaci, 
v rámci roční účetní závěrky je pak záloha 
zúčtována s pohledávkou z titulu výše uvedené 
smlouvy. Částka kompenzace se účtuje do výnosů 
jako tržba za prodej vlastních výrobků a služeb.

3.14. Dotace

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

Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku a technického zhodnocení 
snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady 

v okamžiku aktivace. K rozvahovému dni se 
proúčtuje použití dotace k ještě nezaktivovanému 
dlouhodobému majetku a pohledávkám vzniklým 
z titulu předání dlouhodobého majetku, který 
nesouvisí s činností společnosti. 

3.15. Výnosy

Výnosy z přepravy jsou účtovány do období, ve kte-
rém byly přepravní služby poskytnuty.

Ostatní výnosy jsou zaúčtovány do období, se kte-
rým věcně a časově souvisejí.

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

Časové rozlišení výnosů z věcných břemen zřízených na majetku společnosti je následující:

Pořizovací cena věcného břemene Doba zřízení Časové rozlišení

do 60 000 Kč Určitá neprovádí se z důvodu nevýznamné částky

Neurčitá výnos daného období

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

Neurčitá výnos daného období

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

Neurčitá výnosy se rozčlení poměrnou částkou dle zůstatkové doby 
životnosti nemovitosti, ke které je věcné břemeno zřízeno
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Dotace dle účelu (údaje v tis. Kč)

Dotace celkem  4 874 561

Dotace na úhradu nákladů  98 573

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 1 797

běžné výdaje akce č. 26005 – Vybud. TT Podbaba – celkem 579  

běžné výdaje akce č. 28001 – RTT Podolské nábřeží – celkem 1 218  

Dotace ze státního rozpočtu  40 000

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

Dotace v rámci PID  56 776

dotace na pásmo 0-PID 43 899  

dotace od obcí na pásma 1, 2, PID 8 454  

dotace od SK-KÚ – pásma 1, 2 4 423  
 

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku  4 775 988
 

Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  4 540 194

4534 – trasa metra A (Dejvická – Motol) 4 445 729  

6786 – I. provozní úsek trasy D metra 89 465  

41814 – PROVAS – rozšíření a obnova prvků systému 5 000

Dotace z OPPK 235 794

v tom: – podíl EU 216 675  

            – podíl státního rozpočtu 9 693  

            – podíl z rozpočtu HMP 9 426

z toho:   

26005 – Vybud. TT Podbaba – 6. výzva OPPK – celkem 119 545  

            z toho: podíl EU 109 852  

            – podíl státního rozpočtu 9 693  

28001 – RTT Podolské nábřeží – 8. výzva OPPK – celkem 116 249

            z toho: podíl EU 106 823  

            – podíl z rozpočtu HMP 9 426  

4.1. Specifika společnosti

4.1.1. Úprava výkazů

V rozvaze a výkazu zisku a ztráty se uvádějí položky 
v pořadí, jak je stanoveno ve vyhlášce. Navíc DP 
uvádí v těchto výkazech další podpoložky z důvodu 
vyšší srozumitelnosti a vypovídací schopnosti 
o účetní jednotce. Jedná se o tyto údaje:
Výkaz zisku a ztráty     
II.1 1.1 Tržby z jízdného

 1.2 Kompenzace za závazek veřejné služby
 1.3 Ostatní tržby
B.2 2.1 Opravy a udržování
 2.2 Ostatní služby
C.  5.Náklady na penzijní připojištění a životní 

pojištění

4.1.2. Kompenzace a dotace

Společnost vykázala za rok 2012 výsledek hospo-
daření před zdaněním – zisk 108 957 tis. Kč. Zisk
byl realizován jako přímý důsledek účtování 
o kom pen zaci (viz bod 3.13.). Náklady vynaložené 
v souvislosti se závazkem veřejné služby a přimě-
řený zisk pro návratnost kapitálu jsou hrazeny 
formou kompenzace, která je účtována do tržeb za 
prodej vlastních výrobků a služeb.

Pro poznání a hodnocení finanční a majetkové 
situace společnosti je nutné zdůraznit, že společ-
nost je příjemcem kompenzace za závazek veřej né 
služby a významného objemu investičních dotací 

od různých poskytovatelů.
Společnost obdržela v roce 2012 zálohy na kom-
penzaci ve výši 10 314 828 tis. Kč. Do výnosů pro-
účtovala dle skutečné výše kompenzace za rok 2012 
10 636 102 tis. Kč, tudíž DP vykazuje pohledávku za 
HMP ve výši 321 274 tis. Kč. 

V souladu se Smlouvou o závazku veřejné služby 
s HMP použila společnost kompenzaci na úhradu 
nákladů MHD a obnovu vozového parku ve výši 
přiměřeného zisku za rok 2012 70 409 tis. Kč. Ko-
nečná výše kompenzace byla v souladu s platnou 
legislativou a smluvními ujednáními schválena. 

Společnost vyúčtovala v roce 2012 dotace k úhradě 
nákladů a na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 
4 874 561 tis. Kč. Nárůst v porovnání s rokem 2011 
je především v poskytnutých dotacích z rozpočtu 
HMP na akci výstavba trasy metra A (Dejvická – 
Motol). Dotace jsou vykazovány v souladu s platnou 
legislativou ČR a EU.

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč)

 Stav k 31. 12. 2010 Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2012

Software 141 057 62 212 31 291

Ocenitelná práva 917 0 0

Jiný DNM 41 852 31 280 24 669

Nedokončený DNM 80 695 64 107 22 397

Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 0

Celkem 264 521 157 599 78 357

4.2.1.  Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní 
činností 

V roce 2012 nebyl vytvořen dlouhodobý nehmotný 
majetek vlastní činností.

4.2.2. Majetek, který není zahrnut v rozvaze

Nehmotný majetek sledovaný v podrozvahové evidenci (údaje v tis. Kč)

Druh majetku
Pořizovací cena

2012 2011

Drobný nehmotný majetek 12 755 13 409

Dlouhodobý majetek pořízený z dotací 125 423 125 423

Celkem 138 178 138 832

4.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) 

 Stav 
k 31. 12. 2010 Přírůstky Úbytky Stav 

k 31. 12. 2011 Přírůstky Úbytky Stav 
k 31. 12. 2012

Software 737 788 50 862 1 867 786 783 38 734 1 275 824 242

Ocenitelná práva 10 082 0 0 10 082 0 0 10 082

Jiný DNM 121 002 11 845 0 132 847 19 923 0 152 770

Nedokončený DNM 80 695 55 955 72 543 64 107 14 936 56 646 22 397

Poskytnuté zálohy 
na DNM 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 949 567 118 662 74 410 993 819 73 593 57 921 1 009 491

Oprávky (údaje v tis. Kč) 

 Stav 
k 31. 12. 2010 Přírůstky Úbytky Stav 

k 31. 12. 2011 Přírůstky Úbytky Stav 
k 31. 12. 2012

Software 596 731 129 707 1 867 724 571 69 655 1 275 792 951

Ocenitelná práva 9 165 917 0 10 082 0 0 10 082

Jiný DNM 79 150 22 417 0 101 567 26 534 0 128 101

Celkem 685 046 153 041 1 867 836 220 96 189 1 275 931 134
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Nárůst je zaznamenán především v dopravních 
prostředcích, kde byly aktivovány tramvaje 15T 
ve výši 1 681 mil. Kč. Nejvýznamnějšími přírůstky 
nedokončeného DHM byly výstavba trasy A metra 
Dejvická – Motol a nákup tramvají 15T.

Společnost pronajímá:
• nemovitosti, nebytové prostory v objektech 

garáží, vozoven, v depech metra, ve stanicích 
metra, na tramvajových smyčkách, na zastáv-
kách MHD apod.

• plochy na movitém i nemovitém majetku, 
zejména pro činnost reklamní, k uložení op-
tic kých kabelů ve stanicích metra, k provo-
zování telekomunikačního systému v metru, 
k umístění antén, telekomunikačních zařízení 
apod.

• movitý majetek, např. nákladní výtahy ve 
stanicích metra, kamerový systém, osvětlo-
vací techniku, rozpínací stanice na měnírnách 
apod. a vybavení pronajímaného nemovitého 
majetku (vybavení rekreačních objektů, 
kantýn, nebytových prostor).

4.3.1.  Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem
Ke dni 31. 12. 2012 je na 548 nemovitostech zříze-
no věcné břemeno, a to formou smlouvy o zřízení 
věcného břemene. Ve většině případů se jedná 
o umožnění přístupu k obsluze příslušného zařízení 
v prostorách metra, vchodu do budov apod.

Dne 15. 6. 2005 byla uzavřena zástavní smlouva, 
ve které je dlužníkem (zástavcem) DP a věřiteli 
(zástavními věřiteli) jsou banky, které se podílejí 

Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč) 

 Stav 
k 31. 12. 2010

Stav 
k 31. 12. 2011

Stav 
k 31. 12. 2012

Pozemky 3 245 976 3 272 675 3 279 885

Stavby 40 558 792 40 856 518 40 397 635

Samostatné movité věci 16 311 881 21 841 528 22 061 112

- Stroje a zařízení 3 157 823 3 074 555 2 670 168

- Dopravní prostředky 13 151 964 18 765 507 19 389 919

- Inventář 2 094 1 466 1 025

Jiný DHM 38 129 38 128 38 128

Nedokončený DHM 3 872 483 3 310 530 1 463 544

Zálohy na DHM 1 293 116 507 517 947 273

Celkem 65 320 377 69 826 896 68 187 577

4.3. Dlouhodobý hmotný majetek

V položkách nedokončený DHM a zálohy na DHM 

jsou zahrnuty i dotace na pořízení DHM.

Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) 

 Stav 
k 31. 12. 2010 Přírůstky Úbytky Stav k 

31. 12. 2011 Přírůstky Úbytky Stav 
k 31. 12. 2012

Pozemky 3 245 976 69 163 42 464 3 272 675 25 665 18 455 3 279 885

Stavby 54 646 367 1 512 482 481 993 55 676 856 612 098 130 620 56 158 334

Samostatné movité věci 35 314 953 7 240 132 394 840 42 160 245 2 017 588 411 552 43 766 281

- Stroje a zařízení 10 446 018 459 579 76 641 10 828 956 102 930 65 900 10 865 986

- Dopravní prostředky 24 858 000 6 780 553 318 139 31 320 414 1 914 658 345 620 32 889 452

- Inventář 10 935 0 60 10 875 0 32 10 843

Jiný DHM 38 129 0 1 38 128 0 0 38 128

Nedokončený DHM 3 872 483 10 085 506 10 647 459 3 310 530 5 655 706 7 502 692 1 463 544

Zálohy na DHM 1 293 116 2 282 814 3 068 413 507 517  3 973 943 3 534 187 947 273

Celkem 98 411 024 21 190 097 14 635 170 104 965 951 12 285 000 11 597 506 105 653 445

Oprávky a opravné položky (údaje v tis. Kč) 

 Stav 
k 31. 12. 2010 Přírůstky Úbytky Stav k 

31. 12. 2011 Přírůstky Úbytky Stav 
k 31. 12. 2012

Stavby 14 087 575 1 070 933 338 170 14 820 338 1 019 068 78 707 15 760 699

Samostatné movité věci 19 003 072 1 697 114 385 346 20 314 840 1 791 939 401 610 21 705 169

- Stroje a zařízení 7 288 195 541 507 75 301 7 754 401 507 246 65 829 8 195 818

- Dopravní prostředky 11 706 036 1 154 979 309 985 12 551 030 1 284 253 335 750 13 499 533

- Inventář 8 841 628 60 9 409 440 31 9 818

Opravná položka k dopravním 
prostředkům 0 3 877 0 3 877 0 3 877 0

Opravná položka  k zálohám 
na DHM 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 33 090 647 2 771 924 723 516 35 139 055  2 811 007 484 194 37 465 868
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služeb prostřednictvím jiných vozidel než vozidel 
přepravní služby.

4.3.5. Majetek, který není zahrnut v rozvaze

4.4. Dlouhodobý finanční majetek

4.4.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

Hmotný majetek sledovaný v podrozvahové evidenci: 
(údaje v tis. Kč)

Druh majetku
Pořizovací cena

2012 2011

Drobný hmotný majetek 580 587 587 132

Dlouhodobý majetek 
pořízený z dotací 44 233 733 43 927 823

Celkem 44 814 320 44 514 955

Název společnosti

2012 2011

Počet 
cenných 
papírů

Podíl na základním 
kapitálu v %

Počet 
cenných 
papírů

Podíl na základním 
kapitálu v %

GTR-DP Praha s.r.o. 0 40 0 40

Pražská strojírna a.s. 421 100 421 100

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

na úvěru poskytnutém společnosti na nové 
vlaky metra. Zastaveno je 100 ks elektrických 
motorových vozů metra vyrobených společností 
Siemens Kolejová vozidla s.r.o.. Zástavní právo 
podle smlouvy je zřízeno na dobu do úplného 
a řádného splacení úvěru.

4.3.2.  Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní 
činností

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

4.3.3. Majetek najatý formou finančního leasingu

4.3.4. Operativní leasing

Společnost má pronajato 155 osobních vozů od 
firmy SPEED LEASE a.s. v ceně ročního pronájmu 
22 049 tis. Kč.

Dále jsou DP na základě smlouvy o poskytování 
služeb dodavatele vnitropodnikové dopravy spo-
lečností KARIR CZ s.r.o. poskytovány od srpna 2011 
komplexní dopravní služby. Tyto služby spočívají 
v poskytnutí pronajímaných vozidel (95 vozidel 
– roční paušál 30 975 tis. Kč, nadlimitní platby 
598 tis. Kč za rok 2012) zajištění přepravní služby 
s řidičem prostřednictvím vozidel přepravní služby 
(31 vozidel – roční paušál 19 801 tis. Kč, nadlimitní 
platby 820 tis. Kč za rok 2012) a zajištění ostatních 

(údaje v tis. Kč) 

 Popis předmětu Datum 
zahájení

Doba trvání 
v měsících

Celková 
hodnota 
leasingu

Skutečně 
uhrazené 

splátky 
k 31. 12. 2011

Skutečně 
uhrazené 

splátky 
k 31.12.2012

Splatno 
v roce 2013

Splatno 
v dalších 

letech

Speciální vozidlo 
MAGMA Alficar 10/2011 60 1 200 67 271 271 744

Speciální vozidlo 
MAGMA Alficar 12/2011 60 1 200 23 271 271 792

Speciální vozidlo 
MAGMA Alficar 12/2011 60 1 200 23 271 271 792

Speciální vozidlo 
MAGMA Alficar 12/2011 60 1 200 23 271 271 791

Speciální vozidlo 
MAGMA Alficar 9/2011 60 1 250 93 281 281 748

Celkem 229 1 365 1 365 3 867
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Počet cenných papírů činil 84 akcií a celkový podíl 
na základním kapitálu byl 28 %. Nedošlo k žádné 
změně oproti roku 2011.

4. 5. Zásoby

4.4.2.  Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

* údaje jsou stavy zjištěné k 23. 1. 2013

* údaje jsou stavy zjištěné k 23. 1. 2012

2012 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Pořizovací 
cena

Oceňovací 
rozdíl

Nominální 
hodnota

* Vlastní 
kapitál 

společnosti

* Účetní 
výsledek 

hospodaření

Finanční 
výnosy 

Hodnota 
podílu

RENCAR PRAHA, a.s. 840 19 783 840 73 655 34 875 9 240 20 624

Celkem 840 19 783 840 73 655 34 875 9 240 20 624

2011 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Pořizovací 
cena

Oceňovací 
rozdíl

Nominální 
hodnota

* Vlastní 
kapitál 

společnosti

* Účetní 
výsledek 

hospodaření

Finanční 
výnosy 

Hodnota 
podílu

RENCAR PRAHA, a.s. 840 19 930 840 74 178 43 675 9 240 20 770

Celkem 840 19 930 840 74 178 43 675 9 240 20 770

* údaje jsou stavy zjištěné k 23. 1. 2013

* údaje jsou stavy zjištěné k 23. 1. 2012

2012 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Pořizovací 
cena

Oceňovací 
rozdíl

Nominální 
hodnota

* Vlastní 
kapitál 

společnosti

* Účetní 
výsledek 

hospodaření

Finanční 
výnosy

Hodnota 
podílu 

GTR-DP Praha s.r.o. 800 1 879 800 6 697 2 919 0 2 679

Pražská strojírna a.s. 184 814 -10 896 166 682 173 918  1 861 0 173 918

Střední průmyslová škola 
dopravní, a.s. 11 322 16 211 21 930 27 533 2 0 27 533

Celkem 196 936 7 194 189 412 208 148 4 782 0 204 130

2011 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Pořizovací 
cena

Oceňovací 
rozdíl

Nominální 
hodnota

* Vlastní 
kapitál 

společnosti

* Účetní 
výsledek 

hospodaření

Finanční 
výnosy

Hodnota 
podílu 

GTR-DP Praha s.r.o. 800 2 965 800 9 415 5 701 2 400 3 765

Pražská strojírna a.s. 184 814 -12 060 186 502 172 754 -28 656 0 172 754

Střední průmyslová škola 
dopravní, a.s. 11 322 16 212 21 930 27 534 1 0 27 534

Celkem 196 936 7 117 209 232 209 703 -22 954 2 400 204 053
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ŠKODA TRANSPORTATION a.s. na neplánované 
opravy dle Smlouvy o údržbě vozidel pražského 
metra 81-71M formou Full Service ve výši 
38 953 tis. Kč.

4.7. Krátkodobé pohledávky

4.7.1.  Věková struktura pohledávek z obchodních 
vztahů

(údaje v tis. Kč)

Rok Kategorie Do 
splatnosti

Po splatnosti Celkem 
po 

splatnosti

Celkem Přirážky 
*

Celkem 
včetně 

přirážek0–90 dní 91–180 dní 181–365 dní 1–2 roky 2 a více let

2012 Brutto 752 302 7 715 8 223 21 277 23 313 40 032 100 560 852 862 371 747 1 224 609

 Opr. 
položky 0 0 0 9 484 18 195 39 997 67 676 67 676 259 758 327 434

 Netto 752 302 7 715 8 223 11 793 5 118 35 32 884 785 186 111 989 897 175

2011 Brutto 692 101 44 258 15 155 12 094 19 204 33 380 124 091 816 192 292 760 1 108 952

 Opr. 
položky 0 0 0 5 531 19 183 33 276 57 990 57 990 150 518 208 508

 Netto 692 101 44 258  15 155 6 563 21 104 66 101 758 202 142 242 900 444

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

Mezi nejvýznamnější pohledávky patří pohledávky 
vůči HMP ve výši 492 666 tis. Kč (bod 4.7.2.). Dal-
šími významnými pohledávkami jsou pohledávky 
z titulu prodeje zásob, prodeje kuponů, SMS jízde-
nek, pro  nájmu reklamních ploch, včetně energie, 
oprav a udržování dopravních prostředků, nájmu 
nebytových prostor a pronájmu nemovitostí.

Došlo k výraznému nárůstu přirážek k jízdnému 
a tvorby opravných položek k těmto přirážkám 
k jízdnému z důvodu neuskutečněného postoupení 
těchto pohledávek v roce 2012. Výše opravných 

Celkové snížení finančního objemu skladových 

zásob společnosti je důsledkem:

• intenzivní činnosti v oblasti řízení skladového 
hospodářství v celém průběhu roku 2012

• snížení zásob položky kotouče jízdenkové 
– čerpání předzásobení z předchozích let 

Nárůst položky nedokončená výroba a polotovary 
je způsoben rozpracovaností externích zakázek 
jednotky Správa vozidel Tramvaje, jednotky Správa 
Vozidel a Autobusů a jednotky Dopravní cesta 
Metro.

4.6. Dlouhodobé pohledávky

Položka Dlouhodobé pohledávky vykazuje 
k 31. 12. 2012 zůstatek 143 969 tis. Kč, k 31. 12. 2011 
tyto pohledávky byly ve výši 54 730 tis. Kč. 

Navýšení v roce 2012 je tvořeno zaúčtováním 
příslibu dotace na investiční akci výtah Můstek 
v rámci 9. výzvy Operačního programu Praha 
– konkurenceschopnost ve výši 150 mil Kč. Z to-
ho 75 mil. Kč se předpokládá profinancovat 
v roce 2013 – viz bod 4. 7.

Další významnou položku tvoří zálohy společnosti 

(údaje v tis. Kč)

k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2011

Náhradní díly 152 821 151 732

Pomocný materiál 87 526 93 548

Oděvy a ochr. pomůcky 30 575 28 093

Pohonné hmoty, paliva 22 435 23 437

Materiál ostatní 2 908 3 886

Materiál na cestě 452 592

Opravné položky -3 981 -7 293

Materiál celkem 292 736 293 995

Poskytnuté zálohy na zásoby 4 9

Nedokončená výroba a polotovary 16 464 7 615

Zboží 1 853 2 141

Celková hodnota 311 057 303 760
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Krátkodobé poskytnuté zálohy zaznamenaly pokles 
proti roku 2011 především u záloh za energii. 

Dohadné účty aktivní brutto vykazují k 31. 12. 2012 
zůstatek  ve výši 142 422 tis. Kč, k 31. 12. 2011 činil 
zůstatek 99 631 tis. Kč. Navýšení je způsobeno 
zaúčtováním dohadné položky na dobropis firmy 
Siemens za rok 2012 v souvislosti s full servisem 
vozů M1 při snížení provozních výkonů ve výši 
32 696 tis. Kč. Současně k těmto dohadným po-
ložkám byly z důvodu opatrnosti proúčtovány 
opravné položky ve výši 50 %.

Položka Jiné pohledávky vykazuje k 31. 12. 2012 
netto zůstatek 95 681 tis. Kč, k 31. 12. 2011 
196 124 tis. Kč. K poklesu položky došlo úhra-
dou po hle dávky z neuhrazené ztráty za rok 2009 
za HMP ve výši 103 930 tis. Kč a ukončením 
obchodu hedging nafty k 31. 12. 2012.

Současně evidujeme na položce Jiné pohle-
dávky příslib dotace na akci výtah Můstek ve výši 
75 mil. Kč – viz bod 4.6. Tento údaj není uve den 
v pohledávkách ve skupině bod 4.7.2.

4.7.4. Zástavní právo

Společnost má zřízeno zástavní právo k veškerým 
pohledávkám za HMP, vyplývající ze smlouvy 
o dopravní obslužnosti a k pohledávkám z plnění 
pojistné smlouvy při pojistné události na úvě-
rovaných vagónech metra.

Tato zástavní práva jsou opět zřízena za účelem 

krytí úvěru na nákup nových vagónů metra.

4.7.5. Časové rozlišení aktivní

Položka Náklady příštích období vykazuje 
k 31. 12. 2012 zůstatek ve výši 241 524 tis. Kč, 
k 31. 12. 2011 činil zůstatek 228 155 tis. Kč. 
Zůstatek této položky je tvořen především:

• rozpouštěním fakturovaných služeb (společ-
ností 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. 2012 zbývá 
odúčtovat 90 390 tis. Kč 

• rozpouštěním fakturované první části cel-
kové 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. 2012 zbývá odúčtovat 98 636 tis. Kč

• časovým rozlišením nákladů souvisejících 
se smě nečným programem (úroky a odměny 
aranžérů) ve výši 33 773 tis. Kč. 

Položka Příjmy příštích období vykazuje 
k 31. 12. 2012 zůstatek ve výši 5 017 tis. Kč, z něhož 
nejvyšší částku představuje výnos z obchodu collar 
nafty připsaný do banky v lednu 2013 a týkající se 
prosince 2012 ve výši 3 442 tis. Kč. Zůstatek roku 
2011 činil 5 086 tis. Kč. 

položek odpovídá předpokládanému odprodeji 
v roce 2013 a procentu vymahatelnosti pohledávek 
z přepravní kontroly vzniklých do 31. 12. 2007.

4.7.2. Pohledávky k podnikům ve skupině

V pohledávkách za HMP jsou obsaženy pohledávky 
z obchodních vztahů z titulu vyúčtování kompenzace 
v souvislosti se závazkem veřejné služby za HMP ve 
výši 321 274  tis. Kč a z titulu investiční činnosti pro 
HMP. Při realizaci investiční výstavby DP vybuduje 
majetek, který nesouvisí s jeho činností a zasahuje 
v některých případech do majetku dalších vlastníků. 
Převážná většina takto dotčeného majetku patří 
HMP, případně organizacím, které pod HMP spa da-
jí (resp. které zřizuje). Tato pohledávka z investiční 
činnosti činí k 31. 12. 2012 167 217 tis. Kč, stejně 
jako v roce 2011. 

Probíhají společná jednání s cílem převodu nového 
majetku a přefakturací nákladů na technické 
zhodnocení majetku HMP. K 31. 12. 2012, stejně 
jako v minulém období, DP disponuje písemným 
potvrzením výše pohledávky ze strany odboru 
rozpočtu Magistrátu HMP a v současné době 
společnost očekává další potvrzení této skutečnosti 
příslušnými orgány hl. m. Prahy. 

4.7.3. Ostatní krátkodobé pohledávky

Položka Stát – daňové pohledávky vykazuje 
k 31. 12. 2012 zůstatek 337 554 tis. Kč a je tvo řena 
pohledávkou z titulu nadměrného odpočtu daně 
z přidané hodnoty za měsíce listopad a pro sinec 2012 
ve výši 234 753 tis. Kč a zaúčtované DPH na vstupu 
u přijatých faktur obdržených v lednu 2013, týkající 
se plnění roku 2012. K 31. 12. 2011 vykazuje položka 
zůstatek 837 524 tis. Kč. Pokles daňové pohledávky 
je způsoben § 92 – Přenesení daňové povinnosti 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a krátkodobé 
poskytnuté zálohy (údaje v tis. Kč)

Název společnosti k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2011

GTR-DP Praha s.r.o. 18 18

HMP 492 718 406 807

Pražská energetika, a.s. 18 398 29 880

Pražská plynárenská, a.s. 891 1 132

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

5 620 5 620

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

0 23

Pražská strojírna a.s. 67 920 72 774

Pražská teplárenská a.s. 3 6

Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 55 0

PREdistribuce, a.s. 18 2 618

RENCAR PRAHA, a.s. 26 207 29 733

Střední průmyslová škola 
dopravní, a.s. 367 579

TERMONTA PRAHA a.s. 12 0

Celkem pohledávky z obch. vzt. 
a zálohy k podnikům ve skupině 612 227 549 190

Pohledávky z obch. vzt. a zálohy 
mimo skupinu  670 991  626 015

Ostatní krátkodobé pohledávky 578 655 1 143 805

Krátkodobé pohledávky celkem 1 861 873 2 319 010
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4.9. Rezervy

V roce 2012 byly ukončeny zákonné rezervy na 
opravy DHM. K 31. 12. 2012 vykazuje společnost 
jen zůstatek na účtě ostatních rezerv z důvodu 
zohlednění rizik, ztrát a možných budoucích 
závazků. Ostatní rezervy reprezentují nároky 
zaměstnanců.

4.10. Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů

Položka Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů 
vykazuje k 31. 12. 2012 zůstatek 114 991 tis. Kč, 
k 31. 12. 2011 vykazovala zůstatek 110 436 tis. Kč.

Nárůst je způsoben zaúčtováním zádržného 
z investičních akcí. 
Společnost nemá dlouhodobé závazky z obchodních 
vztahů k podnikům ve skupině.

 Závazky kryté podle zástavního práva nebo
zajištěné jiným způsobem

Dne 15. 6. 2005 byla uzavřena zástavní smlouva 
mezi dlužníkem DP a věřiteli bank, kteří se podílejí 
na úvěru poskytnutém DP na nové vlaky metra. 
Zastaveno je 100 ks elektrických motorových vozů 
metra. Zástavní právo podle smlouvy je zřízeno na 
dobu do úplného a řádného splacení úvěru.

V souvislosti s úvěrovou smlouvou (viz bod 4.12.) 
byla uzavřena smlouva o vyplňovacím prohlášení 
směnečném a použití blankosměnek. Touto 
smlouvou se zajišťuje splnění závazků společnosti 
vůči věřitelům z úvěrové smlouvy na nákup vagónů 
metra.

(údaje v tis. Kč)

Zůstatek 
k 1. 1. 2011 Tvorba

Čerpání 
a zrušení 

rezerv
Zůstatek 

k 31. 12. 2011 Tvorba
Čerpání 

a zrušení 
rezerv

Zůstatek 
k 31. 12. 2012

Rezerva na opravy DHM 968 204 0 819 300 148 904 0 148 904 0

Rezerva na renty 13 220 0 3 251 9 969 283 1 883 8 369

Rezerva na soudní spory 32 889 17 095 19 115 30 869 5 108 17 594 18 383

Rezerva na odměny 0 2 037 0 2 037 1 659 2 037 1 659

Rezerva na podvozky vozů metra 0 30 778 0 30 778 0 30 778 0

Rezerva na opravy tramvají 14T + 15T 0 0 0 0 33 705 0 33 705

Rezerva na smluvní úroky 0 0 0 0 35 756 0 35 756

Ostatní rezervy 0 22 440 0 22 440 78 453 22 440 78 453

Rezervy celkem 1 014 313 72 350 841 666 244 997 154 964 223 636 176 325

4.8. Vlastní kapitál

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Vlastní kapitál společnosti obsahuje účty účtové 
skupiny 41, 42, včetně výsledku hospodaření běž-
ného účetního období. Během účetního období 
roku 2012 došlo ke snížení vlastního kapitálu 
o 423 655  tis. Kč.

(údaje v tis. Kč)

Účet Základní 
kapitál

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Oceňovací 
rozdíly 

z přecenění 
majetku 

a závazků 

Rezervní 
fond

Neuhrazená 
ztráta 

minulých 
let

Výsledek 
hospodaření 

v běžném 
období

Vlastní 
kapitál 
celkem

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 30 726 125 30 826 252 -55 032 0 -3 415 668 1 354 272 59 435 949

Pohyby s vlivem na celkový VK

VH běžného roku 0 0 0 0 0 990 350 990 350

Dary/dotace na zvýšení VK 0 1 168 0 0 0 0 1 168

Ocenění pozemků a budov 0 52 393 0 0 0 0 52 393

Oceňovací rozdíl z přecenění CP apod. 0 0 -27 958 0 0 0 -27 958

Přecenění derivátů 0 0 -77 122 0 0 0 -77 122

Odložená daň k derivátům 0 0 14 754 0 0 0 14 754

Pohyby bez vlivu na celkový VK

Příděl do rezervního fondu 0 0 0 1 354 272 0 0 1 354 272

Úhrada ztráty z rezervního fondu 0 0 0 -1 354 272 0 0 -1 354 272

Rozdělení výsledku hospodaření 0 0 0 0 1 354 272 -1 354 272 0

Konečný zůstatek k 31. 12. 2011 30 726 125 30 879 813 -145 358 0 -2 061 396 990 350 60 389 534

Pohyby s vlivem na celkový VK 0 0 0 0 0 0 0

VH běžného roku 0 0 0 0 0 -396 626 -396 626

Dary/dotace na zvýšení VK 0 684 0 0 0 0 684

Ocenění pozemků a budov 0 2 094 0 0 0 0 2 094

Přir. oc. roz. z přecenění CP apod. 0 0 -69 0 0 0 -69

Přecenění derivátů 0 0 -36 714 0 0 0 -36 714

Odložená daň k derivátům 0 0 6 976 0 0 0 6 976

Pohyby bez vlivu na celkový VK

Příděl do rezervního fondu 0 0 0 990 350 0 0 990 350

Úhrada ztráty z rezervního fondu 0 0 0 -990 350 0 0 -990 350

Rozdělení výsledku hospodaření 0 0 0 0 990 350 -990 350 0

Korekce v rámci vlastního kapitálu 0 0 1 0 -1 0 0

Konečný zůstatek k 31. 12. 2012 30 726 125 30 882 591 -175 164 0 -1 071 047 -396 626 59 965 879
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4.12. Krátkodobé závazky

4.12.1. Věková struktura závazků z obchodních vztahů

Krátkodobé závazky po splatnosti (0–90 dní) byly 
uhrazeny ihned po 1. lednu 2013, tudíž DP neeviduje 
žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Nejvýznamnější položkou krátkodobých závazků 
je směnečný program, jehož objem činí 4 mld. Kč, 
z toho cena směnek je ve výši 3 885 177 tis. Kč 
a úroky činí 114 823 tis. Kč, které jsou časově 
rozlišovány po dobu platnosti směnek (viz bod 
4.7.5.). Smlouva byla podepsána 29. 3. 2012 mezi 

DP a Českou spořitelnou a. s. a ČSOB a. s. rovným 
dílem. Program se realizoval postupně ve dvou 
tranších ve výši 2,4 mld. a 1,6 mld. Kč. Směneč-
ný program je krátkodobý, splatnost směnek 
je 4. 4. 2013. Použití směnečného programu je 
výhradně na financování a refinancování faktur za 
tramvaje 15T For City. 

K 31. 12. 2012 bylo vyčerpáno 3 831 430 tis. Kč, 
zbývá k čerpání 168 570 tis. Kč.

(údaje v tis. Kč)

Rok Kategorie Do 
splatnosti

Po splatnosti Celkem 
po 

splatnosti

Celkem

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

2012 Krátkodobé 5 974 839 5 363 0 9 0 19 5 391 5 980 230

2011 Krátkodobé 4 289 016 431 020 124 879 810 417 2 -5 1 366 313 5 655 329

4.11. Odložená daň

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

Výrazné zvýšení odloženého daňového závazku je 
způsobeno především rozdílem z titulu účetních 
a daňových zůstatkových cen dlouhodobého 
odpisovaného majetku a neuplatnění daňových 
ztrát minulých let. Na základě aktuálního 
finančního výhledu a investiční strategie společnost 
nepředpokládá budoucí realizovatelnost daňových 
ztrát minulých let. 

Odložená daň z titulu (údaje v tis. Kč)

stav k 31. 12. 2012 stav k 31. 12. 2011

Dlouhodobý majetek 3 514 436 3 006 071

Nezaplacené smluvní pokuty a penále 70 448 56 195

Opravné položky dlouhodobého majetku 0 -737

Opravné položky zásob -756 -1 386

Opravné položky pohledávek -2 235 -2 096

Rezervy -32 172 -14 311

Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění -1 425 -1 022

Deriváty -47 416 -40 441

Daňová ztráta minulých let 0 0

Celkem odložený daňový závazek 3 500 880 3 002 273
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6 486  tis. Kč (k 31. 12. 2011 činila 3 406 tis. Kč).

Výše splatných závazků z titulu životního pojištění 
zaměstnanců k 31. 12. 2012 činila 187 tis. Kč 
(k 31. 12. 2011 činila 206 tis. Kč). 

Veškeré závazky jsou do splatnosti.

4.13.2. Daňové závazky u místně příslušných finanč-
ních orgánů

Veškeré závazky jsou do splatnosti.

4.13.3. Dotace

Zůstatek položky dotace k 31. 12. 2012 či ní 
338 691 tis. Kč a je především tvořen:
• finanční vypořádání dotací s HMP 

195 867 tis. Kč
• příslibem dotace od HMP na akci výtah 

Můstek 12 057 tis. Kč
• příslibem dotace od EU na akci výtah Můstek 

136 648 tis. Kč
• další nevýznamné závazky a pohledávky 

z titulu dotací

4.14. Jiné závazky krátkodobé
Položka Jiné závazky vykazuje k 31. 12. 2012 
zůstatek 571 595 tis. Kč, k 31. 12. 2011 byl zůstatek 
1 116 192 tis. Kč. Je tvořen především:

Derivátové finanční nástroje

K 31. 12. 2011 v položce Jiné závazky je také 
obsažena investiční půjčka od HMP ve výši 
500 000 tis. Kč.

4.15. Bankovní úvěry

Dne 15. 5. 2002 byla uzavřena úvěrová smlouva 
mezi dlužníkem (společností) a věřiteli společností 
Českou spořitelnou, a. s., a Československou ob-
chod ní bankou, a. s., na nákup dvaceti nových vlaků 
metra ve výši 1 500 000 tis. Kč a 89 928 tis. EUR. 
Úvěr byl čerpán do listopadu 2004 a od prosin-
ce 2004 je čtvrtletně splácen. Zatím bylo splaceno 
třiatřicet z jednašedesáti splátek. Splácení úvěru 
bude ukončeno v roce 2019.

(údaje v tis. Kč)

k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2011

Daň z příjmu fyzických osob 49 196 47 520

Silniční daň 214 0

Ekologická daň 0 0

Celkem 49 410 47 520

(údaje v tis. Kč)

Reálná hodnota 
(závazek) 

k 31. 12. 2012

Reálná hodnota 
(závazek) 

 k 31. 12. 2011

Měnový swap ČS 349 318 373 255

Měnový swap ČSOB 133 666 144 713
Úroková opce collar 
– ČSOB 30 525 30 806

Derivát – forward ČS 9 471 11 626

Úroková opce collar ČS 47 591 46 903

Celkem 570 571 607 303

4.12.2. Závazky k podnikům ve skupině

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 
a krátkodobé přijaté zálohy

4.13. Platné závazky z titulu sociálního, zdravotního 
a životního pojištění, penzijního připojištění, daňové 
závazky a dotace

4.13.1. Závazky z titulu sociálního, zdravotního 
a životního pojištění, penzijního připojištění

Výše splatných závazků z titulu pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti k 31. 12. 2012 činila 116 956 tis. Kč 
(k 31. 12. 2011 činila 111 176 tis. Kč).

Výše splatných závazků z titulu veřejného zdra-
votního pojištění k 31. 12. 2012 činila 50 318 tis. Kč 
(k 31. 12. 2011 činila 47 683 tis. Kč).

Výše splatných závazků z titulu penzijního 
připo jištění zaměstnanců k 31. 12. 2012 činila 

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k 31. 12. 2012 Stav k 31. 12. 2011

GTR-DP Praha s.r.o. 1 260 4 241

HMP 160 45

Informační služby – energetika, a.s. 3 3

Pražská energetika, a.s. 52 860 91 644

Pražská plynárenská, a.s. 1 585 837

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 0 54

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 0 4

Pražská strojírna a.s. 18 304 20 345

Pražská teplárenská a.s. 1 556 930

Pražské služby, a.s. 1 223 450

PREdistribuce, a.s. 0 50

RENCAR PRAHA, a.s. 0 4 404

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 2 957 2 957

Celkem závazky z obchodních vztahů a zálohy k podnikům ve skupině 79 908 125 964

Závazky z obchodních vztahů a zálohy mimo skupinu 5 920 878 5 553 639

Ostatní krátkodobé závazky 1 490 851 1 654 053

Krátkodobé závazky z obch. vztahů celkem 7 491 637 7 333 656
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Část úvěrů splatná do 31. 12. 2013 je v souladu 
s platnými účetními předpisy vykázána v položce 
B.IV.2 – Krátkodobé bankovní úvěry.

4.16. Časové rozlišení pasivní

Položka vykazuje k 31. 12. 2012 zůstatek 
602 198 tis. Kč, k 31. 12. 2011 činil zůstatek 
719 423 tis. Kč.

Zůstatek je tvořen především časovým rozlišením 
tržeb časových jízdenek (539 699 tis. Kč) a účtem 
ostatní výnosy příštích období (45 938 tis. Kč, kte rý 
představuje časové rozlišení tržeb z věcných bře-
men – největší podíl má GTS Novera 24 270 tis. Kč). 

4. 17. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

Nejvýznamnější položkou Tržeb za prodej vlastních 
výrobků a služeb je kompenzace za závazek veřejné 
služby ve výši 10 636 102 tis. Kč.

Další významnou položkou jsou tržby z jízdného 
pravidelné dopravy. V porovnání s rokem 2011 
poklesly tržby Pražské integrované dopravy (bez 
přirážek k jízdnému) za rok 2012 o 49 212 tis. Kč, 
tj. o 1,14 %. Celkové tržby z prodeje časových 
jíz de nek, včetně tržeb z prodeje časových jíz-
denek, vydaných bez osobních údajů držitele 
a zaměstnaneckých jízdenek jsou oproti roku 2011 
vyrovnané, tj. na 100,14 %.

Ve všech sledovaných oblastech došlo v porovnání 
s rokem 2011 k nárůstu cestujících. Vzhledem 
k rozšíření okruhu občanů, kteří využívají bez-
platnou přepravu a zvláštní ceny jízdného, došlo 
k navýšení cestujících v této kategorii o 32,66 %. Ke 
zvýšení počtu přepravených osob (o 22,20 %) došlo 
také u cestujících, kteří využívají jízdní doklady 
vydané bez osobních údajů držitele s volitelným 
začátkem doby platnosti.

Tržby za ostatní služby zahrnují tržby za ostatní 
činnosti, zejména za pronájem pozemků, staveb 
a nebytových prostor, bytů a za služby s tím 
spojené, za pronájem ploch na movitém majetku, 
přenechání energií, opravy a údržbu dopravních 
prostředků, tržby z nepravidelné dopravy, tržby za 
lékařské výkony apod. 

(údaje v tis. Kč)

2012 2011

Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb celkem 15 567 794 16 102 577

v tom:

Tržby z jízdného pravidelné dopravy 4 265 685 4 314 897

Kompenzace za závazek veřejné služby 10 636 102 11 128 465

Ostatní tržby 666 007 659 215

z toho:
       Pronájem 240 728 239 353

Výnosy z přirážek k jízdnému 242 737 218 429

Roční úrokové sazby z úvěru jsou, vzhledem k ter-
mí nům čerpání jednotlivých částí, různé. Proto byly 
s Československou obchodní ban kou, a. s., a Čes kou 
spořitelnou, a. s., domluveny násle dující  za jišťovací 
deriváty. Část úvěru čerpaná v EUR má zafixované 
úroky na 5,2 % a marže 1,35 %.

Úrokové sazby z části čerpané v CZK jsou zajištěny úro-
kovou opcí v rozmezí 3,85 –5,7 % u ČSOB a 3,85 –5,5 % 
u České spořitelny, plus marže 1,35 %.

Zůstatek úvěru v měně EUR k 31. 12. 2012 je 
41 278 tis. EUR (k 31. 12. 2011 byl 48 649 tis. EUR).

Splátkový kalendář

(údaje v tis. Kč)

Banka/Věřitel Měna úvěru Zůstatek 
k 31. 12. 2012

Zůstatek 
k 31. 12. 2011 Forma zajištění 2012

Česká spořitelna-agent – úvěr na nové vlaky metra CZK 688 525 811 476 úvěrované vlaky

Česká spořitelna-agent – úvěr na nové vlaky metra EUR 1 037 740 1 255 159 úvěrované vlaky

Česká spořitelna – kontokorent CZK 0 0

Celkem 1 726 265 2 066 635

(údaje v tis. Kč)

Banka/Věřitel 2012 2013 2014 2015 2016 V dalších 
obdobích

Česká spořitelna-agent – tis. Kč 122 951 98 361 98 361 98 361 98 361 295 081

Česká spořitelna-agent – tis. EUR 7 371 5 897 5 897 5 897 5 897 17 690

                                         – tis. Kč 185 311 148 248 148 248 148 248 148 248 444 748

Celkem splátky v Kč 308 262 246 609 246 609 246 609 246 609 739 829
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2011 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti Zásoby Služby Ostatní Celkem

GTR-DP Praha s.r.o. dceřiná společnost 0 63 0 63

HMP mateřská společnost 0 12 543 3 12 546

Informační služby – energetika, a.s. jiná společnost 0 230 3 233

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 0 164 31 195

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 0 158 33 191

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 0 55 0 55

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 33 954 0 296 34 250

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 0 147 13 160

Pražská vodohospodářská společnost a.s. sesterská společnost 0 130 0 130

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 0 4 516 0 4 516

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 0 565 690 1 255

PREměření, a.s. jiná společnost 0 0 8 8

RENCAR PRAHA, a.s. dceřiná společnost 4 50 615 10 50 629

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. dceřiná společnost 0 3 452 0 3 452

Celkem 33 958 72 638 1 087 107 683

4.17.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

2012 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti Zásoby Služby Ostatní Celkem

GTR-DP Praha s.r.o. dceřiná společnost 0 64 0 64

HMP mateřská společnost 0 12 150 0 12 150

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 0 175 34 209

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 0 100 8 108

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 0 50 0 50

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 31 459 10 0 31 469

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 0 159 0 159

Pražská vodohospodářská společnost a.s. sesterská společnost 0 375 0 375

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 0 4 602 0 4 602

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 0 339 30 369

PREměření, a.s. jiná společnost 0 0 4 4

RENCAR PRAHA, a.s. dceřiná společnost 21 52 252 0 52 273

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. dceřiná společnost 4 4 291 0 4 295

TERMONTA PRAHA a.s. jiná společnost 0 13 0 13

Celkem 31 484 74 580 76 106 140
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2011 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti Zásoby Služby Ostatní Celkem

GTR-DP Praha s.r.o. dceřiná společnost 0 43 894 0 43 894

HMP mateřská společnost 1 479 19 499

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

Kolektory Praha, a.s. sesterská společnost 0 466 0 466

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 1 178 598 0 9 015 1 187 613

Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 16 313 0 220 16 533

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 0 15 0 15

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 118 145 1 013 0 119 158

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 15 647 9 0 15 656

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 365 2 522 0 2 887

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 1 501 0 502

RENCAR PRAHA, a.s. dceřiná společnost 3 670 0 0 3 670

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. dceřiná společnost 35 29 605 0 29 640

Celkem 1 332 775 78 530 9 254 1 420 559

4.17.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty

2012 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti Zásoby Služby Ostatní Celkem

GTR-DP Praha s.r.o. dceřiná společnost 0 19 983 0 19 983

HMP mateřská společnost 11 500 26 537

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

Kolektory Praha, a.s. sesterská společnost 0 467 0 467

Pražská energetika, a.s. jiná společnost 996 469 0 0 996 469

Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 20 174 7 0 20 181

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jiná společnost 0 14 0 14

Pražská strojírna a.s. dceřiná společnost 117 703 1 435 0 119 138

Pražská teplárenská a.s. jiná společnost 17 198 24 0 17 222

Pražské služby, a.s. sesterská společnost 762 3 632 0 4 394

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 0 523 76 599

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. dceřiná společnost 0 29 429 0 29 429

Celkem 1 152 317 56 040 102 1 208 459
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4.18. Spotřebované nákupy

4.19. Služby

(údaje v tis. Kč)
 2012  2011

Energie, plyn, teplo 1 222 152 1 400 214
Materiál 950 770 950 385
Nafta, oleje, mazadla, fridex, benzin 876 516 829 409
Oděvy a ochranné pomůcky 51 708 54 955
Drobný hmotný majetek 23 584 23 073
Ostatní 13 380 25 646
Celkem 3 138 110 3 283 682

(údaje v tis. Kč)
 2012  2011

Opravy a udržování 1 811 218 1 806 086

Služby spojené s přepravním výkonem 518 437 475 864

Služby obslužného charakteru 272 604 277 622

Služby datových systémů 274 081 271 211

České teplo – energetické služby 172 559 172 559

Odměna za prodej jízdních dokladů 189 233 197 048

Náklady na úklidové práce v prostorách a dopr. prostředcích MHD 134 119 129 786

Náklady na poradenskou službu, včetně auditu 22 152 57 723

Kooperační služby na zakázky – MHD 138 748 146 383

Služby spojené s reklamou 28 368 29 514

Náklady na právní činnost 29 482 25 564

Náklady na překlady, znalecké posudky, studie, expertizy, rozbory 16 086 27 284

Ostatní služby spojené s MHD 56 957 53 774

Ostatní nájemné 91 139 61 815

Tisk jízdenek 7 806 31 388

Náklady na výchovu žáků 28 812 28 812

Ostatní služby 139 658 167 937

Celkem 3 931 459 3 960 370

Nárůst nákladů služeb spojených s pře prav-
ním výkonem souvisí se změ nami koe ficientů 

stanovených ROPIDem pro vý počet podílů jedno-
tlivých dopravců.

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

Prodeje

V roce 2011 ani v roce 2012 se nerealizoval prodej 
DM se spřízněnými subjekty.

Nákupy

2012 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti DHM DNM

HMP mateřská společnost 3 6

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 2 0

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 2 611 0

Celkem 2 616 6

2011 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti DHM DNM

HMP mateřská společnost 3 41

PREdistribuce, a.s. jiná společnost 50 0

Celkem 53 41
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4.20. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

Porovnání odpisů dle třídy majetku

(údaje v tis. Kč)
Třída  2012  2011

1310 Software 69 655 129 707

1400 Ocenitelná práva 0 917

1900 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 26 534 22 417

2110 Tratě 279 653 295 368

2111 Napájecí systém 132 365 146 938

2112 Tunely metra 328 547 347 566

2113 Technické zařízení metra 16 655 16 657

2114 Staniční sloupky, čekárny, přístřešky 3 256 3 311

2115 Objekty režijní 48 131 51 522

2116 Budovy a haly režijní 137 902 136 644

2117 Stavby režijní 40 512 38 288

2118 Sdělovací a zabezpečovací zařízení 32 026 32 277

2210 Odbavovací systém MYPOL 12 097 12 551

2211 Prostředky VT – počítače 32 588 33 163

2212 Sdělovací a zabezpečovací zařízení – stroje 243 039 259 871

2213 Technické zařízení metra 51 599 65 287

2214 Stroje a zařízení režijní 91 988 94 702

2215 Napájecí systém – stroje 75 902 75 909

2221 Vozy metra 763 129 707 808

2222 Tramvaje 261 172 191 229

2223 Autobusy midi – N 7 317 5 640

2224 Autobusy standard 3 893 13 178

2225 Autobusy kloubové 2 453 23 352

2226 Autobusy nízkopodlažní standard 81 097 73 706

2227 Autobusy nízkopodlažní kloubové 85 773 51 512

2228 Eskalátory, výtahy metra 62 689 70 622

2229 Automobily osobní 175 234

2230 Automobily ostatní 5 445 5 115

2231 Dopravní prostředky ostatní 10 930 12 583

2240 Inventář 440 629

Zůstatková cena likvidovaného dlouhodobého majetku 1 632 2 585

Celkem  2 908 594 2 921 288

4.19.1. Celkové náklady na odměny auditorské 
společnosti

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

(údaje v tis. Kč)

 2012 2011

Povinný audit účetní závěrky 2 358 2 377

Jiné neauditorské služby 209 160

Celkem 2 567 2 537
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4.24. Ostatní provozní výnosy 4.25. Ostatní provozní náklady

(údaje v tis. Kč)

 2012  2011

Dotace k úhradě 
nákladů 96 776 91 239

Výnosy z přirážek 
k jízdnému 242 736 218 429

Výnosy – postoupení 
neuhrazených pohledávek 
z titulu přirážek k jízdnému

0 66 018

Předpisy náhrad na opravy 
a udržování v důsledku 
škod a nehod

37 540 67 793

Předpisy náhrad úrazů 12 114 16 275

Náhrada soudních 
a arbitrážních poplatků 12 390 15 471

Smluvní pokuty, penále, 
úroky z prodlení 4 885 13 543

Předpis nároku 
– majetková újma 42 11 650

Ostatní provozní výnosy 30 100 62 308

Celkem 436 583 562 726

(údaje v tis. Kč)

 2012  2011

Pojistné 291 839 271 607

Odpis postoupených 
pohledávek 0 66 018

Nedokončené trvale 
zastavené pořízení 
dlouhodobého majetku

8 724 14 015

Ostatní provozní náklady 26 613 23 948

Náhrada při pracovním 
úrazu 14 482 18 541

Odpis pohledávek 
z přepravní kontroly 40 335 37 123

Odpis pohledávek 14 159 2 226

Celkem 396 152 433 478

Pro informaci – odpisy dotovaného dlouhodobého 
odepisovaného majetku by v roce 2012 činily 
1 796 297 tis. Kč (v roce 2011: 1 826 024 tis. Kč).

V průběhu roku 2012 došlo u softwaru s významnou 
pořizovací cenou k doodepsání. 

Nárůst odpisů tramvají byl způsoben především 
aktivací nových 22 ks tramvají 15T, viz bod 4.3.

4.21. Prodaný materiál a Tržby z prodeje materiálu

K 31. 12. 2012 položka Prodaný materiál činí 
61 255 tis. Kč (139 631 tis. Kč v roce 2011), položka 
Tržby z prodeje materiálu činí 58 975 tis. Kč 
(131 704 tis. Kč v roce 2011). 

Rozdíl mezi položkou Prodaný materiál a Tržby 
z prodeje materiálu byl způsoben především 
prodejem nepotřebných a nadměrných zásob, na 
které byly v roce 2011 tvořeny opravné položky.

4.22.  Prodaný dlouhodobý majetek a Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku

K 31. 12. 2012 položka Zůstatková cena proda-
né ho dlouhodobého majetku činí 22 064 tis. Kč 
(61 842 tis. Kč v roce 2011), položka Tržby z pro-
de je dlouhodobého majetku činí 41 239 tis. Kč 
(191 407 tis. Kč v roce 2011).

Položka Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
zahrnuje především tržbu z prodeje pozemků 
v Praze 7 a v Praze 9 ve výši 18 017 tis. Kč, prodej 

dopravních prostředků, zejména elektrobusy ve 
výši 4 950 tis. Kč, tramvaje ve výši 8 233 tis. Kč 
a pořízení pozemků směnou v k.ú. Radlice ve výši 
9 290 tis. Kč.  

4.23. Změna stavu rezerv a opravných položek 
v provozní oblasti

Navýšení změny stavu opravných položek účetních 
k pohledávkám bylo způsobeno především zaúčto-
váním tvorby opravných položek k přirážkám k jízd-
nému z důvodu nepostoupení těchto pohledávek 
(viz bod 4.7.1.). V současné době je již smluvně zajištěn 
odkup těchto pohledávek.

(údaje v tis. Kč)

 2012  2011

Změna stavu 
– rezervy na opravy 
hmotného majetku

-148 904 -819 300

Změna stavu 
– ostatní rezervy 80 232 49 984

Změna stavu 
– opravné položky účetní 
k pohledávkám

146 209 34 251

Změna stavu 
– opravné položky 
daňové

-1 235 -64

Změna stavu 
– opravné položky 
k zásobám

-3 312 -8 385

Změna stavu 
– opravné položky 
k majetku

-3 877 3 877

Celkem změna stavu 69 113 -739 637
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4.28. Výnosové úroky

4.29. Ostatní finanční výnosy

V roce 2012 vykazuje tato položka zůstatek 
118 638 tis. Kč, z níž výnosy z finančních operací 
z hedgingu nafty činí 66 494 tis. Kč a předpis 
bonifikace od pojišťovny 50 892 tis. Kč.

V roce 2011 vykazovala tato položka zůstatek 
32 462 tis. Kč, z níž činily výnosy z finančních 
operací z hedgingu nafty 16 068 tis. Kč a předpis 
bonifikace od pojišťovny 16 392 tis. Kč.

(údaje v tis. Kč)

 2012  2011

Úroky z bankovních účtů běžných 3 102 2 118

Úroky notářská úschova 0 11

Celkem 3 102 2 129

4.26. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

4.27.  Výnosy a náklady z přecenění cenných papírů 
a derivátů

Výnosy

Náklady

Náklady z přecenění derivátů v roce 2012 jsou 
způsobeny ukončením derivátového swapu 
elektrické energie v roce 2011 a týkající se zajištění 

nákupu elektrické energie pro rok 2012. Postupné 
rozpouštění ukončení tohoto obchodu se promítlo 
v roce 2012 výsledkově ve výši 34 551 tis. Kč.

(údaje v tis. Kč)

 2012  2011

Dividendy – RENCAR PRAHA, a s. 9 240 9 240

Dividendy – GTR-DP Praha, s.r.o. 0 2 400

Celkem 9 240 11 640

(údaje v tis. Kč)

 2012  2011

Ukončení obchodů COLLAR ČS a ČSOB 4 593 9 671

Ukončení obchodů hedging nafty 0 15 793

Ukončení obchodů forward 3 338 2 094

Přecenění obchodu swap elektřina 2012 0 25 360

Celkem 7 931 52 918

(údaje v tis. Kč)

 2012  2011

Přecenění obchodů 34 551 14 027

Celkem 34 551 14 027
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5. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

*    počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného 

stavu pracovníků

** představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit

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

2012 (údaje v tis. Kč)

Počet * Mzdové náklady Soc. a zdrav. 
zabezpečení Ostatní náklady Osobní náklady 

celkem

Zaměstnanci 10 579 4 091 206 1 372 559 222 435 5 686 200

Vedení společnosti 16 30 310 11 352 569 42 231

Čl. orgánů společnosti ** 852 2 689 3 541

Celkem 10 595 4 121 516 1 384 763 225 693 5 731 972

2011 (údaje v tis. Kč)

Počet * Mzdové náklady Soc. a zdrav. 
zabezpečení Ostatní náklady Osobní náklady 

celkem

Zaměstnanci 10 725 3 911 399 1 316 111 176 628 5 404 138

Vedení společnosti 18 43 429 15 403 707 59 539

Čl. orgánů společnosti ** 247 2 273 2 520

Celkem 10 743 3 954 828 1 331 761 179 608 5 466 197

4.30.  Ostatní finanční náklady, včetně nákladových 
úroků

Navýšení je způsobeno uzavřením směnečného 
programu v březnu 2012. Na základě splatnosti 
směnek dne 4. 4. 2013 byly v roce 2012 zaúčtovány 
úroky ve výši 82 801 tis. Kč.

(údaje v tis. Kč)

 2012  2011

Úroky z úvěru na nákup vagónů metra 43 224 56 095

Úroky z úvěru na nákup vagónů metra – SWAP 42 536 41 541

Náklady z derivátových operací 24 865 25 598

Bankovní výlohy 20 134 17 502

Úroky z dlouhodobého úvěru Elbusy 0 1 641

Úroky směnečný program 82 801 0

Kurzové rozdíly (saldo ztrát a zisků) 112 153

Ostatní finanční náklady 6 503 205

Placené bankovní úroky 0 1

Úroky z krátkodobých úvěrů 78 0

Celkem 220 253 142 736
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6. Závazky neuvedené v účetnictví

Smluvní závazky pro obnovu a rozvoj vozového par-
ku a ostatních investic z kupních smluv uzavře-
ných do konce roku 2020 činí 17 977 356 tis. Kč. 
Nejvýznamnějšími položkami jsou:

• nákup nízkopodlažních kloubových vozů 15T 
ve výši 13 840 490 tis. Kč, 

• komplexní bezpečnostní systém ve výši 
4 039 304 tis. Kč, 

• modernizace kloubových vozů KT8D5 ve výši 
20 650 tis. Kč,

• nákup podúrovňového soustruhu ve vozovně 
Hloubětín ve výši 16 200 tis. Kč,

Za oblast obnovy a rozvoje stavebních investic 
smluvní závazky činí celkem 12 570 610 tis. Kč a tý-
kají se především akcí: 

• prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická 
ve výši 11 351 091 tis. Kč,

• I. provozní úsek trasy D metra ve výši 
576 757 tis. Kč, 

• vestibul a pohyblivé schody ve stanici 
metra Národní – COPA CENTRUM, 
včetně rekonstrukce stanice Národní 
a bezbariérového přístupu ve výši 
448 484 tis. Kč, 

• rekonstrukce pohyblivých schodů ve stanici 
Můstek ve výši 33 264 tis. Kč.

Společnost u obnovy a rozvoje stavebních investic 
předpokládá financování především z dotací na 
pořízení dlouhodobého majetku.

5.2.  Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění

Vybraným členům řídicích orgánů byly poskytnuty 
k užívání osobní automobily (při současném zda-
nění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příj-
mu, § 6 ve znění pozdějších předpisů). 

Odborovým organizacím byly poskytnuty bezúplatně 
nebytové prostory a drobný majetek. 

Nebyly poskytnuty žádné finanční půjčky ani úvěry 
akcionářům, ani členům statutárních, dozorčích 
a řídicích orgánů.

Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění 
byl poskytnut pouze členům statutárního a dozor-
čího orgánu, kteří jsou zároveň zaměstnanci 
společnosti.
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Na zasedání Rady HMP dne 18. 12. 2012 byl předložen 
návrh komplexního řešení finančních závazků DP 
a střednědobý plán obnovy vozového parku. Vzhle-
dem k aktuálním finančním možnostem HMP se 
konstatovalo jako reálné pouze zapojení cizích zdrojů 
prostřednictvím úvěru či jiného dluhového instrumentu. 
Dle Usnesení Rady HMP č. 2242 ze dne 18. 12. 2012 
souhlasí se záměrem na poskytnutí záruky či jiné formy 
ručení HMP za financování investičních potřeb DP 
prostřednictvím cizích zdrojů.

V souvislosti s plánovaným financováním DP zaslal výzvy 
vybraným bankovním ústavům na poskytnutí služeb 
vedoucího aranžéra připravovaného směnečného pro-
gramu v celkovém objemu 5,5 mld. Kč s opcí DP na 
jeho navýšení až na 8 mld. Kč. Účelem směnečného 
programu je refinancování existujících závazků DP 
plynoucích ze smluv o úvěru a zajištění finančních 
prostředků pro realizaci nákupu tramvajových vozidel 
Škoda 15T.

8. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Usnesením Rady HMP při působnosti valné 
hromady DP č. 958 ze dne 26. 6. 2012 byla schvá-
lena účetní závěrka v plném rozsahu za rok 2011 
s výsledkem hospodaření 990 350 tis. Kč. Tento 
zisk byl převeden dle tohoto usnesení na účet 
rezervního fondu a použit v celé výši na krytí 
neuhrazené ztráty z minulých let.

7. Schválení závěrky roku 2011
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10.  Schválení Přílohy účetní závěrky
ke dni 31. 12. 2012 v plném rozsahu

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

V Praze dne  26. 2. 2013
Vyhotovila: Ing. Pavla Maříková

Ing. Milan Křístek      

předseda představenstva
generální ředitel

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Bc. Magdalena Češková
místopředsedkyně představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

9. Přehled o peněžních tocích – cash flow

(údaje v tis. Kč)

období do
31. 12. 2012

období do
31. 12. 2011

P. Stav peněz na počátku úč. období 966 956 1 827 721

Z. Účetní HV z běžné činnosti před zdaněním 108 957 1 701 704

A.1. Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.5) 3 137 198 2 217 380

A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) 2 908 594 2 921 288

A.1.2. Změna stavu opr. položek, rezerv  (+/-) 69 113 -739 637

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých A (zisk-, ztráta+) -19 175 -129 565

A.1.4. Výnosy z dlouhodob. finančního majetku (-) -9 240 -11 640

A.1.5. Vyúčtované nákl. úroky (+) a výnos. úroky (-) 165 536 97 149

A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace 22 370 79 785

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami (Z+A.1) 3 246 155 3 919 084

A.2. Změny potřeby pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.3.) -55 855 258 468

A.2.1. Změna stavu pohledávek z prov. činnosti (+/-), časové rozl. aktiv 271 328 -35 158

A.2.2. Změna stavu krátkodob. závazků z prov. činnosti (+/-), čas. rozl. pasiv -322 544 288 862

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) -4 639 4 764

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A.*+A.2) 3 190 300 4 177 552

A.3. Výdaje z plateb úroků (-) -168 638 -99 278

A.4. Přijaté úroky (+) 3 102 2 129

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost (-/+) 0 -232

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 9 240 11 640

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.**+A.3 až A.6) 3 034 004 4 091 811

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-) -4 842 757 -5 018 164

B.2. Příjmy z prodeje stálých A (+) 41 239 191 407

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k dlouhodobé činnosti (B.1 až B.3) -4 801 518 -4 826 757

C.1. Změna stavu závazků z financování 3 689 785 -125 819

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti (C.1+C.2+C.3) 3 689 785 -125 819

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A.***+B.***+C.***) 1 922 271 -860 765

R. Stav peněžních prostř. na konci úč. období (P+/-F) 2 889 227 966 956
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         e) Pražská plynárenská Holding a.s., se sídlem 
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským sou-
dem v Praze, oddíl B, vložka 7151, IČ: 26442272

         f) Pražská teplárenská Holding a.s., se sídlem 
Pra ha 7, Partyzánská 1, PSČ 170 00, zapsaná v ob-
chodním rejstříku vedeném Městským sou dem 
v Praze, oddíl B, vložka 6889, IČ: 26416808

           g) Pražská vodohospodářská společnost a.s., se 
sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00, zapsa-
ná v obchodním rejstříku vedeném Městským sou-
dem v Praze, oddíl B, vložka 5290, IČ: 25656112

         h) Pražské služby, a.s., se sídlem Praha 9, 
Pod Šancemi 444/1, PSČ 190 00, zapsaná v ob-
chod ním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 2432, IČ: 60194120

        i) Rozvojové projekty Praha (dříve TCP-Vidoule) , a. s.,
se sídlem Praha 2, Blanická 1008/28, PSČ 120 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 5231, IČ: 25649329

        j) TRADE  CENTRE  PRAHA akciová společnost 
(TCP), se sídlem Praha  2, Blanická 1008/28, 
PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vede-
ném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 43, 
IČ: 00409316

        k) Úpravna vody Želivka, a. s., se sídlem Praha 1, 
Žatecká 110/2, zapsaná v obchodním rejstříku ve-
de ném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlož-
ka 7437, IČ: 26496224

       l) Zdroj pitné vody Káraný, a.s., se sídlem Praha 1, 
Žatecká 110/2, zapsaná v obchodním rejstříku ve-
de  ném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlož-
ka 7438, IČ: 26496402

1.3.  Ovládající osoba ovládá podle údajů dostupných 
osobě ovládané nepřímo tyto další osoby a jejich 
dceřiné společnosti

Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

          a) Pražská strojírna, a. s., se sídlem Praha 9, Vinoř, 
Mladoboleslavská 133, zapsaná v obchodním 
rej stříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 2318, IČ: 60193298

          b) Střední průmyslová škola dopravní, a. s., se 
sídlem Praha 5, Plzeňská 102/217, zapsaná v ob-
chodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 5097, IČ:  25632141

          c) GTR-DP Praha, s. r. o., se sídlem Praha 9, Na 
obrátce 16/102, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 53449, IČ: 25146033
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1 Úvodní ustanovení

1.1  Obchodní společnost Dopravní podnik hl. m. Pra hy, 
akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, 
Praha 9, PSČ: 190 22, IČ 00005886, zapsaná v ob-
chodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 847 (dále jen „Ovládaná 
osoba“) je osobou ovládanou hlavním městem 
Prahou. Hlavní město Praha je jediným akcionářem 
Ovládané osoby.

1.2  Ovládající osoba ovládá podle údajů dostupných 
Ovládané osobě tyto další přímo ovládané osoby: 

       a) Kolektory Praha, a. s., se sídlem Praha 9, Peš lo-
va 341/3, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlož-
ka 7813, IČ: 26714124

       b) Kongresové centrum Praha, a. s., se sídlem Pra-
ha 4, 5. května 65, PSČ 140 21, zapsaná v obchod-
ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 3275, IČ: 63080249

        c) Obecní dům, a. s., se sídlem Praha 1, náměstí 
Republiky 1090/5, PSČ 111 21, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 9990, IČ: 27251918

      d) Pražská energetika Holding a.s., se sídlem Pra-
ha 10, Na Hroudě 4, PSČ 100 05, zapsaná v obchod-
ním rej stříku vedeném Městským soudem v Praze, 
od díl B, vložka 7020, IČ: 26428059

Zpráva o vztazích mezi 
propojenými osobami
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vložka 116303, IČ: 27436551

        f) Informační služby – energetika, a. s., se sídlem 
Praha 4, U Plynárny 500, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 7946, IČ: 26420830

        g) Pragoplyn, a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Jugmannova 36/31, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 12177, IČ: 27933318

Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti 
Teplárenská Holding a. s.

         a) Pražská teplárenská, a. s., se sídlem Pra ha 7, 
Partyzánská 1/7, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1509, IČ: 45273600

Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti 
Pražská teplárenská, a. s.

        a) TERMONTA PRAHA a. s., se sídlem Praha 10, 
Třebohostická 46/11, zapsaná v obchodním rej-
stříku vedeném Městským soudem v Praze, od-
díl  B, vložka 1846, IČ: 47116234

        b) Teplo Neratovice, s. r. o.,  se sídlem Neratovice, 
Školní 162, zapsaná v obchodním rejstříku vede-
ném Městským soudem v Praze, oddíl C, vlož-
ka 34074, IČ: 49827316

Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti 
Pražské služby, a. s.

        a) AKROP s. r. o., se sídlem Tuchoměřice, Ke Špej-
charu 392, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81758, 
IČ: 26432331

        b) Nepřekonatelný servis, s. r. o., se sídlem Praha 9, 
Pod Šancemi 444/1, zapsaná v obchodním rejstří-
ku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 108141, IČ: 27257452

        c) Pražská odpadová a.s., se sídlem Praha 9 – Vy-
so čany, Pod Šancemi 444/1, PSČ 190 00, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 17560, IČ: 24167894

Společnost s kapitálovou účastí TRADE CENTRE 
PRAHA, a. s.

        a) TCP – Vinohrady, a. s., se sídlem Praha 2, 
Blanic ká 1008/28, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 5402, IČ:  25672541

Úpravna vody Želivka, a.s. 

        a) Želivská provozní s.r.o., se sídlem Praha 10 
– Hos tivař, K Horkám 16/23, PSČ 102 00, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka  202543, IČ: 29131804        

           d) RENCAR PRAHA, a. s., se sídlem Praha 8, Kři-
ží kova 148/34, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 86

Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti 
Pražská energetika Holding, a. s.

        a) Pražská energetika, a. s., se sídlem Praha 10, 
Na Hroudě 1492/4, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlož-
ka 2405, IČ: 60193913

Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti 
Pražská energetika, a. s. (dceřiné společnosti)

         a)  PREdistribuce, a. s., se sídlem Praha 5, Svor-
nos  ti 3199/19a, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 10158, IČ: 27376516

         b)  eYello CZ, a.s (dříve PREleas, a. s.), se sídlem 
Praha 10, Limuzská 3110/8, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 4033, IČ: 250 54 040

         c)  PREměření, a. s., se sídlem Praha 10, Na Hrou-
dě 2149/19, zapsaná v obchodním rejstříku 
Měst ské ho soudu v Praze, oddíl B, vložka 5433, 
IČ: 567706

Společnosti s kapitálovou účastí obchodní společnosti 
Pražská plynárenská Holding a. s.       

        a)  Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Praha 1 – No-
vé Město, Národní 37, zapsaná v obchodním rej-
stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B, vložka 2337, IČ: 60193492

Společnosti s kapitálovou účastí obch. společnosti 
Pražská plynárenská, a. s. (dceřiné společnosti)

         a) Měření dodávek plynu, a. s., se sídlem Praha 4, 
U plynárny 500/44, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 15764, IČ: 29001498

          b) Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen 
kon cernu Pražská plynárenská, a. s., se sídlem 
Pra ha 4, U Plynárny  500,  zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 10356, IČ: 27403505

         c) Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen 
koncernu Pražská plynárenská a. s., se sídlem 
Praha 4, U Plynárny 1450/2a, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1878, IČ: 47116471

         d) Prométheus, energetické služby, s. r. o., se síd-
lem Praha 4, U Plynárny 500, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 35900, IČ:63072599

        e) Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., 
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., se sídlem 
Praha  4, U Plynárny 500, zapsaná v obchodním rej-
stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
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4.    Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným 
ovládající osobou Nepřímo

4.1   Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovlá-
danými ovládající osobou Nepřímo byly v účet-
ním období roku 2012 uzavřeny smlouvy uvedené 
v příloze č. 3. Tyto smlouvy byly uzavřeny za pod-
mínek obvyklých v obchodním styku a plnění 
i pro tiplnění odpovídají podmínkám obvyklého 
obchodního styku, takže splněním těchto smluv 
nemůže Ovládané osobě vniknout žádná újma. 

4.2.  Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovlá-
danými ovládající osobou Nepřímo nebyly usku-
tečněny žádné jiné právní úkony v zájmu Dalších 
osob ovládaných Nepřímo ovládající osobou. 

4.3.   V zájmu Dalších osob ovládaných ovládající osobou 
Nepřímo nebyla přijata žádná opatření.

4.4.   V zájmu Dalších osob ovládaných ovládající osobou 
Nepřímo nebyla uskutečněna žádná opatření. 

4.5.   Na popud Dalších osob ovládaných ovládající 
osobou Nepřímo nebyla přijata žádná opatření. 

4.6.   Na popud Dalších osob ovládaných ovládající 
osobou Nepřímo nebyla  uskutečněna žádná 
opatření. 

5.      Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že v účetním období ro-
ku 2012 nevznikla Ovládané osobě v důsledku vlivu 
ovládající osoby žádná majetková újma.

Jménem obchodní společnosti Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, akciová společnost:

Ing. Milan Křístek      

předseda představenstva
generálního ředitel

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Bc. Magdalena Češková
místopředsedkyně představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

 

1.4.  S ohledem na skutečnost, že ve vztahu k Ovlá-
da né osobě nebyla uzavřena ovládací smlouva, 
zpracovalo představenstvo Ovládané osoby v sou-
ladu s ust. § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, 
tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. 
Tato zpráva bude připojena k výroční zprávě 
Ovládané osoby a jediný akcionář Ovládané osoby 
bude mít možnost seznámit se s ní ve stejné lhůtě 
a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.   

2.    Informace o vztazích k Ovládající osobě

2.1  Mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou byly 
v účetním období roku 2012 uzavřeny smlouvy 
uvedené v příloze č. 1. Tyto smlouvy byly uzavřeny 
za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění 
a protiplnění odpovídají podmínkám obvyklého 
obchodního styku, takže splněním těchto smluv 
nemůže Ovládané osobě vniknout žádná újma. 

2.2  Mezi Ovládanou a Ovládající osobou nebyly usku-
tečněny žádné jiné právní úkony v zájmu Ovládající 
osoby. 

2.3  V zájmu Ovládající osoby nebyla přijata žádná 
opatření.

2.4  V zájmu Ovládající osoby nebyla uskutečněna žádná 
opatření. 

2.5  Na popud Ovládající osoby nebyla přijata žádná 
opatření. 

2.6  Na popud Ovládající osoby nebyla uskutečněna 
žádná opatření. 

3.    Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným 
ovládající osobou Přímo

3.1  Mezi Ovládanou osobou a Dalšími osobami ovláda-
nými ovládající osobou Přímo byly v účetním období 
roku 2012 uzavřeny smlouvy uvedené v příl oze č. 2. 
Tyto smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých 
v obchodním styku a plnění i protiplnění odpovídají 
podmínkám obvyklého obchodního styku, takže 
splněním těchto smluv nemůže Ovládané osobě 
vniknout žádná újma. 

3.2  Mezi Ovládanou a Dalšími osobami ovládanými 
ovlá dající osobou Přímo nebyly uskutečněny žádné 
jiné právní úkony v zájmu Dalších osob ovládaných 
ovládající osobou. 

3.3  V zájmu Dalších osob Přímo ovládaných ovládající 
osobou nebyla přijata žádná opatření.

3.4  V zájmu Dalších osob Přímo ovládaných ovládající 
osobou nebyla uskutečněna žádná opatření. 

3.5  Na popud Dalších osob Přímo ovládaných ovládající 
osobou nebyla přijata žádná opatření. 

3.6  Na popud Dalších osob Přímo ovládaných ovládající 
osobou nebyla uskutečněna žádná opatření. 
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SMLOUVY UZAVŘENÉ V ROCE 2012 S OSOBAMI OVLÁDANÝMI OVLÁDAJÍCÍ 
OSOBOU PŘÍMO

Obchodní firma Počet Charakteristika smluv 

Pražské služby, a. s. 1 Rámcová smlouva na zajištění 
dopravního značení 

Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 1

Nájem části pozemků za účelem 
rekonstrukce stávající trasy 
kanalizačního sběrače 

Příloha č. 2

SMLOUVY UZAVŘENÉ V ROCE 2012 S OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

CHARAKTERISTIKA SMLUV A JEJICH POČET

Ovládající osoba Ovládaná osoba Celkem uzavřeno smluv

Hlavní město Praha
Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, akciová 
společnost

28       

Smlouvy o závazku veřejné služby, smlouvy týkající se provozování MHD – 4       

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 15, smlouvě o zřízení 
věcného břemene – 4, výpůjčka – 5

Příloha č. 1
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SMLOUVY UZAVŘENÉ V ROCE 2012 S OSOBAMI OVLÁDANÝMI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU NEPŘÍMO

Obchodní firma Počet Charakteristika smluv 

PREdistribuce, a. s. 21
Smlouva o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene 
(DP na straně povinné osoby), zřízení věcného břemene 
– kabelové vedení, dispečerská opatření, připojení, přeložky

Pražská plynárenská, a. s.  4
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
věcné břemeno – plynové potrubí, přípojky, přeložky, připojení, 
dodávky plynu

Pražská teplárenská, a. s. 3 Připojení teplárenského zařízení 

Střední průmyslová škola 
dopravní, a. s. 10 Odborný výcvik žáků, poskytnutí nebytových prostor k zajištění 

výuky, internetové připojení

Pražská energetika, a. s. 4 Dodávky elektrické energie pro DP

GTR-DP Praha, s. r. o.    1 Broušení kolejnic

Příloha č. 3

162  163  



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 infor-
macích“), se předkládá tato výroční zpráva za rok 2012 
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: 35
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 9

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutím: 2

3. údaje o soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání: 
a) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve 
věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti o poskytnutí informace: 

• ROZSUDEK Městského soudu v Praze č. j. 10A 
9/2012-83-87 ze 7. 11. 2012 (viz příloha)

• USNESENÍ Ústavního soudu I. ÚS 330/12 
z 3. 4. 2012 (viz příloha)

b) přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v sou-
vislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech 
dle zákona, a to včetně nákladů na své vlastní za-
městnance a nákladů na právní zastoupení:

celkové náklady: 122 400  Kč 

4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně 
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 
nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

5. údaje o stížnostech podaných na postup při 
vyřizování žádostí o informace (dále jen „stížnost“): 
a) počet podaných stížností: 5
b)  důvod podání stížností na postup Dopravního 

podniku hl. m. Prahy: 

• § 16a odst. 1 písm. b) 5

c)  způsob vyřízení Dopravním podnikem hl. m. Prahy:

• § 16a odst. 5 3

• § 16a odst. 6 písm. a)2

6. další informace vztahující se k vyřizování žádostí 
o poskytnutí informace: 

a) nejčastěji se žádosti o poskytnutí informace 
vztahovaly k: 

• revitalizaci stanic metra

Zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím
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Seznam zkratek

AE  Airport Express
ČS  Česká spořitelna 
ČSOB  Československá obchodní banka
DPH  daň z přidané hodnoty 
DPP  Dopravní podnik hl. m. Prahy (DP – Dopravní podnik)
DHM  dlouhodobý hmotný majetek 
DNM  dlohodobý nehmotný majetek 
HMP  Hlavní město Praha
ICT   Počítače a informační technologie
KČ  Korun českých
MHD  městská hromadná doprava
MS  městský soud
OON  ostatní osobní náklady
PID  Pražská integrovaná doprava
POP   provozní a obslužný pracovník
PROVAS  protichemický varovný systém v metru
Rada HMP Rada hlavního města Prahy
ROPID  Regionální organizátor Pražské hromadné dopravy
RTT  rekonstrukce tramvajové trati
TCP  Trade centre Praha
TH zaměstnanci  technicko-hospodářští zaměstnanci
TT  tramvajová trať
VT  výpočetní technika

Organizační schéma

BŘ  bezpečnostní ředitel
DŘ  dopravní ředitel
EŘ  ekonomický ředitel
LZ  lidské zdroje
Stř. STK  Středisko stanice technické kontroly
TŘ  technický ředitel 
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Zpráva auditora
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Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

IČ:   00005886
DIČ:   CZ00005886
Telefon:   +420 296 191 111
Internet:   www.dpp.cz
E-mail:   dpp@dpp.cz

Zpracovalo:   oddělení Marketing
Grafická úprava a tisk:   Tiskárna POLYGRAF, s.r.o.

Vydáno v nákladu: 
tištěném   360 kusů česká verze
   150 kusů anglická verze

CD-ROM   150 kusů česká verze
   70 kusů anglická verze

Přílohou výroční zprávy na CD je: Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2012

Praha, červen 2013
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