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Výstup z 11. zasedání představenstva dne 18.10.2010 

1. Rozbor kontrol na alkohol 

Představenstvo vzalo na vědomí počet provedených kontrol na alkohol od 1.1. do 
30.9.2010. Celkově bylo provedeno 55112 kontrol, přestupky byly řešeny dle míry 
porušení pracovní kázně. 

2. Zpráva o činnosti přepravní kontroly  

Představenstvo bylo seznámeno se souhrnem r. 2009, kdy bylo zkontrolováno 6,59 mil. 
cestujících a uloženo 233405 přirážek; dále se souhrnem za 1.-3. čtvrtletí 2010, kdy bylo 
zkontrolováno 5,06 mil. cestujících a uloženo 183925 přirážek. Představenstvo vzalo 
předloženou zprávu na vědomí. 

3. Majetkoprávní záležitosti DP  
- schválena věcná břemena, 
- schváleno zahájení jednání o odprodeji budovy ubytovny Hostivař, za podmínky po 
dobu deseti let zachovat 120 lůžek vyhrazených v ubytovacím zařízení pro zaměstnance 
DP za cenu platnou ke dni podpisu kupní smlouvy, zvyšovanou každoročně pouze o roční 
míru inflace, přičemž toto navýšení bude hradit DP stejně jako nájemné za lůžka 
vyhrazená pro zaměstnance DP, která nebudou obsazena; 
- schválen odprodej provozně nevyužitelného majetku - pozemků v k.ú. Libeň, obec 
Praha, na kterých došlo k trvalému záboru v rámci stavby „Protipovodňová opatření na 
ochranu HMP etapa 0007 Trója, část 11 – Trója východ, SO 20 Povltavská hráz“. 

4. Aktuální stav migrace časových kuponů na Opencard (OC) 
11.10.2010 probíhá v souladu se schváleným plánem a rozpočtem, splněn první cíl – 
migrace Dětí a Juniorů na elektronické jízdné. 
Od května do září 2010 požádalo o OC téměř 150 tisíc občanů a celkově se kmen držitelů 
OC navýšil na 520 tisíc uživatelů; elektronické jízdné využívá přibližně 330 tisíc cestujících. 
Plánované změny k 13.11.2010 v Praze: 
- ukončení prodeje papírových časových jízdenek pro Dospělé a Seniory pro území 
 HMP (13.11.2010 poslední den prodeje papír. 30d a 90d); 
- ukončen prodej papírových časových jízdenek na pevné kalendářní období (měsíc, 
 čtvrtletí) pro Dospělé a Seniory; 
- nevzniknou žádné nové typy jízdenek (papírové ani elektronické); 
- v platnosti zůstávají přenosné papírové jízdenky 30d, 90d a 1R; 
- až do odvolání jsou nadále ze strany DP vydávány papírové průkazky PID pro 
 Seniory, kterými je možné prokazovat nárok na slevu na jednotlivém jízdném; 
- ROPID nepředpokládá žádné další změny ani jejich schválení ze strany RHMP. 
Představenstvo vzalo předloženou zprávu na vědomí. 
 

6. Informace o stavu projektu Turistická karta  

Představenstvo bylo informováno o stavu projektu Turistická karta. Klíčovým principem 
navržené koncepce je poskytnout především zahraničním turistům a návštěvníkům Prahy 
balíček kvalitních služeb (třídenní elektronický kupón na MHD a balíček vybraných služeb, 
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především zvýhodněné vstupy do památek, turisticky atraktivních objektů a na výstavy, 
slevy do gastronomických zařízení apod.). Záměr je v současné době pozastaven. EŘ 
doporučil pokračovat v projektu po vyjasnění smluvních a obchodních podmínek mezi 
MHMP a DP.  

7. Informace o vývoji personálních ukazatelů DP 
Představenstvo bylo informováno o vývoji personálních ukazatelů. Díky externím 
zakázkám došlo ke zvýšení přesčasové práce (bez těchto externích zakázek by došlo ke 
snížení); došlo ke snížení absence z důvodu nemoci zaměstnanců; vývoj počtu řidičů BUS 
a TRAM se pohybuje v rozsahu běžné fluktuace, u strojvedoucích metra došlo k přechodu 
na jiné pozice. 

8. Výsledky prověření zajištění úklidových služeb externími subjekty  
Představenstvo bylo seznámeno s výsledky auditů firem CDV, Zenova, V-Trade, Prostor, 
AA servis. Interním auditem nebyly zjištěny zásadní nedostatky, bylo potvrzeno 
dodržování směrnice GŘ i Zákona o VZ. 


