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DPP jde správným směrem. 

Shodlo se na tom vedení Prahy a DPP s odbory. 

 

V Praze, 23. května 2014     Ve čtvrtek 22. května 2014 se ke společnému jednání sešel 

primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček se zástupci všech odborových 

organizací DPP. Jednání se rovněž zúčastnili radní pro dopravu Jiří Pařízek a 

generální ředitel DPP Jaroslav Ďuriš. Během dlouhé diskuze projednali zásadní 

otázky, týkající se DPP, jako např. realizovaných úspor, finanční stability podniku či 

budoucího nastavení spolupráce podniku s organizacemi v rámci PID a SID. 

 

Primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček se se zástupci odborových organizací DPP shodl, že 

celkové směřování podniku jde nyní správným směrem a DPP za současného vedení 

dosáhlo vnitřních úspor a finanční stability. „DPP pod vedením ředitele Ďuriše odvádí 

vskutku znamenitou práci. Za pouhý půl rok jeho působení v této vrcholné manažerské 

funkci se mu podařilo odvést penzum práce odpovídající zhruba šesti letům snažení jeho 

předchůdců,“ uvedl primátor Tomáš Hudeček.  

 

Současné výsledky hospodaření DPP vytvářejí předpoklad pro zachování celistvosti podniku. 

„Změna struktury podniku by byla krajním řešením, ke kterému za současné situace není 

žádný důvod. Nevýhodnost vyvedení části kompetencí mimo Dopravní podnik potvrdily i 

analýzy, které sloužily pro poslední transformaci v letech 2004 až 2006. Odborové 

organizace podniku jsme ujistili, že vedení města nic podobného nechystá,“ zhodnotil 

podstatnou část jednání radní pro dopravu Jiří Pařízek.  

 

Představitelé odborových organizací vyslovili výhrady k fungování regionálního operátora 

pražské integrované dopravy (společnost ROPID) a jejího vedení. Odboráři v rámci jednání 

požádali vedení hlavního města, aby se zaměřilo zejména na současnou spolupráci a 

činnost společnosti ROPID. „Jedná se o špatné přerozdělování tržeb z přepravy cestujících, 

či omezování počtu spojů DPP, které jezdí často přeplněné. Další výhrady se týkají 

přenechávání linek ostatním necertifikovaným dopravcům s podstatně nižšími standardy 

kvality,“ uvedl k jednání Oldřich Schneider předseda Nezávislých odborů 

strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků. Směrem k současnému vedení 

DPP dále pak uvedl: „Vidím pozitivní posun v činnosti DPP, zlepšení celkové obrazu 

společnosti v očích cestující veřejnosti a médií.“ 
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„Z jednání mám pozitivní dojem. Zástupci odborových organizací s vedením města se v 

celkovém názoru na směřování podniku a jeho hospodaření shodli. Dle mého názoru došlo 

ke vzájemnému pochopení obou stran a vyjádření podpory pro kroky současného 

managementu DPP,“ sdělil k závěrům jednání generální ředitel DPP Jaroslav Ďuriš.    

 

Kontakty pro více informací: 
E-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz    

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České 

republice. Obsluhuje celkem 149 autobusových linek, dále 22 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky 

metra. K 1. 1. 2014 bylo ve vlastnictví společnosti 1 255 autobusů, 927 tramvajových vozů a 715 vozidel metra. 

Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 163 000 000 kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2014 

celkem 10 606 zaměstnanců, z toho 4 071 tvoří řidiči MHD. Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní 

město Praha, množství dopravních spojů a jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor 

Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž na http://www.dpp.cz. 
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