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Vic: Žádost o poskytnutí infonnace podle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k info acím v platném znění - nové pr�dnání žádosti společnosti 

ROZHODNUTÍ 

Regionální organizitor pražské integrované dopravy, přispěvková organizace IČ 60437359. sa sfdlem 

Rytířská 10, 110 00 Praha 1, posoudil žádost společnosti •••••••••••••-

1. Medročtú lfavjlenl výle ktmrpenzace 

a. Celkovi meziTOČIÚ navýlnú 

Výši celkového meziročního navýšení kompenzace v Ké z roku 2010 (resp. za grqfikon 2009/2010) na rok 

2011 (resp. za grafikon 2010/201 1), dále na rok 2012 (resp. za grafikon 201 112012) a na rok 2013 (resp. za 

grafikon 2012/2013. Případné navýšení kompenzace doložte příslušnými dodatky Smlouvy za lcaždý role. 

b. lnjlllce 

ft _ _ : _. Regionálnf orgamzáf.or Pražské integrované dopravy 
..opKl Rytířská 10. Praha 1110 00 

E-mail: ropld@ropld.mepnetcz 
Web: www.ropid.cz 

Tel.: 234 704 511 
Fax: 224 229 423 



Smlouva umožňuje 11ClV)!Šování výše Jwmpenzace do výše inflace. Žádáme o kalkulaci tohoto navýšeni 

z roku 2010 (resp. za grafilwn 200912010) na rok 201 1  (resp. za grajilwn 2010/201 1), dóle na role 2012 

(resp. za grafiJwn 2011/2012) a na rok 2013 (resp. za grqfikon 2012/2013). Doložte všechny existujú:í 

dokumenty týlugící se tohoto navýšeni vyplácené Jwmpenzoce. 

c. Ntnjlerú/polli.lnú o�o Yjlunul 

Smlouva umožňuje navýšení nebo sniienf objednaného výlwrru ve vlkm. 
I. Pokud došlo k navýšení počtu vlkm v letech 20 12-2013, doložte úplnou lralkulaci, na jejimž 

zókJodě jste dopravci uznali nárok na navýšeni absolutní (celkové) výše kompenzace za koidý 

extra v/lem, a to na každou linlcu zv/áš(. 

2. Pokud jste naopak přistoupili Ire mlženi objednávaných výkonů. doložte rovněi podrob11011 

ka/lculaci, Jcterá dolclódá, o Jwlilc byla výše Jwmpenzace sniiena. 

3. Pokud se výše ceny za navýšenélponížené v/lem nerovnaji výši dotace za v/lan na dané lince, 

poslcytněte nám odůvodnění a kalkulace, proč tom�� tak nenL 

4. Doložte všechny existující dolcumenty týlcajíci se navýšení kompenzací vyplacených z rozpočtu 

lcraje, zejména kallrulace. alespoň na úrovni položek dle vyhlášk}l24112005 Sb., resp. 296120/0 

Sb. 

d. Nepletlvldtlúlni a státem způsobené :výieni CDJ 

Smlouva umožňuje navýšení lwmpenzace o zvýšené ná/clady způsobené zásahem státu do cen (napf. 

změny daňových předpisů, změny výše ceny za použití dopravní cesty), které nemohly být známy v době 

uzavření Smlouvy. Uveďte, zda došlo k meziročnímu navýšení kompenzace i z důvodu tohoto zvýšení cen, a to 

počínaje rolcem 2010. Pokud ano, žádáme o poskytnutí položlwvého seznamu těchto nálcladů, kopie faktur 

dodaných dopravcem, které loto navýšení dolcládají (nálcladové faktury dopravce), a odůvodněte, proč byly 

tyto nálclady dopravci uznány a jaký byl pozitivní vliv těchto uhrazených nákladů na zvýšení kvality 

dopravních služeb a především na navýšení tržeb. 

e. Jiný dinlod navýšetú kompenzace 

Pokud celkové meziroční navýšení za každý rok plnění smlouvy (bod a) neni rovno součtu navýšení 

v důsledku inflace (bod b), navýšenf/ponížení objednaného výkonu (bod c) a nepředvídatelných náJcladů (bod 
d), uveďte, jaké další důvody vedly k navýšení (přlpadně snížení) výše kompenzace a doložte tyto důvody 

podrobnou ka/Jculací. 

Zvýšené náJclady doložte lropiemi faktur dodaných dopravcem, které toto navýšení dokládají (náJcladové 

faktury dopravce). Odůvodněte, proč byly tyto nálclady dopravci uznány a jaký byl pozitivní vliv těchto 

uhrazených ná/cladů na zvýšení kvality dopravních služeb a především na zvýšení tržeb. Tyto nálclady 

přiřaďte dle jednotlivých linek 
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2. S�nl výle ko"",e��Zt�Ce v SQIWůlostJ s IUI.fiiU1ÚIIISQIIprtiV jůuulcovtllfýclt :; ROP 

a. SRM1111 vozůlel 

Ve vafem kraji byla pro zajišténf regionální osobní drážní dopravy provozované v závazku vefejné služby 

použito vozidla financovaná z ROP. Žádáme o seznam tichlo vozide� jejich cenu a výli i1fVestiéni dotace. 
IJ. Umůtlnl W11.iMJ 

Žádáme o informaci, na kterých linkách jsou tato vozidla (bod a) pouiivána 

Žádáme o podrob1Wil kalkulaci vlivu pofízeni těchto vozidel na výJi kompenzace poslcytnuté ČD v roce 

uvedení do provozu těchto souprav ve srovnání s pfedešlým rokem. Z kallr:u/ace by měl být patrný zejména 

vliv sn/žení či zvýJeni nákladů dopravce, jalw jsou tralcční energie a palivo, náldady na údržbu, ruíJdady na 

dopravní cestu. mzdové náldady, odpisy, navýšeni tržeb z jízdného. 

3. Vjkazy plijmll, ruildadů a dotllci podle Iind 

Z důvodu rozdilu ve výJi čerpaných dotaci na jednotlivé linlcy žádáme o poskytnutí informací v členění 

podle jednotlivých linek objednaných lcrajem. 

Žádáme timto o výkazy kompenzací podle jednotlivých linek (úse/cy drah), a to nejlépe v členění. v jalcém 
je • předldódaji Ministerstvu dopravy, nebo ve členěni obdobném, a to za období od roku 2009 do 

současnosti. 
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Odůvodnění 

Dne 13. prosince 2013 obdržel Regionální organizátor pražské integrované dopravy, ptíspěvková 

organizace, IČ 60437359, se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1, (déle jen "ROPID") jako povinný subjekt 

podle JnfZ, žádost společnosti -------------------· 

•••••.we jen "f.adatel"). o poskytnutí infonnacf ze dne 13. prosince 2013, požadujk:f sdělení 

následujících informací: 

1. Mezirohd IUZVjklli vjh /umrpe�rV�Ce 

Výii celkového meziročního navýšeni kompenzace v Kč z rolcu 20/0 (resp. za grafi/con 2009/2010) na rok 

2011 (rup. za grqfikon 20101201 1), dále na rok 2012 (resp. za grafikon 2011/2012) a na rok 2013 (rup. za 

grafikon 201212013. Případné navýšení kompenzace doložte plís/ušnými dodatlcy Smlouvy za lcaždý role. 

b. Inflace 

Smlouva U171()žňl!ie navyšování výše kompenzace do výše inflace. Žádáme o lcalhdaci tohoto navýšení 

z roku 2010 (rup. za grafikon 200912010) na rok 2011 {resp. za grafikon 201012011), dále na rok 2012 

(resp. za grqftkon 2011/2012) a na rok 2013 (resp. za grafikon 201212013). Doložte všechny existující 
dokumenty týkajíc/ se tohoto navýšení vyplácené lwmpenzace. 

c. NavýiMVpolliWtl objedluulého výko11M 

Smlouva umožňuje navýšení nebo sníiení objednaného výlconu ve vllrm. 

1. Pokud došlo k navý§enf počtu v/lan v letech 2012-2013, doložte úplnou kalkulaci, na jejimž 

zálcladě jste dopravci uznali nárok na navýšení absolutnf (celkové) výše Jwmpenzace za každý 

extra vlkm, a to na 1caždou linku zvlá.št: 

2. Pokud jste naopak pfistoupili Iee snížení objednávaných výlconů, doložte rovněž podrobnou 

kalkulaci, která dolcládá, o kolik byla výše kompenzace snížena. 

3. Polr:ud se výše ceny za navýšenélponižené vllrm nerovnaji výši dotace za v/lem na dané lince, 

poslcytněte nám odůvodněn{ a kalkulace, proč tomu tak není. 

4. Doložte všechny exish{ilcf dokumenty týlcajíci se navýšení kompenzací vyplacených z rozpočtu 

kraje, zejména lca/Jculace, alespoň na úrovni položek dle vyhlášky 241/2005 Sb., resp. 296/2010 

Sb. 

d. Nepředvídatelné a státem způsobellé zvýlenl cell 

Smlouva umožňuje navýšení kompenzace o zvýšené náldady způsobené zásahem státu do cen (např. 

změny daňových předpisů, změny výše cerry za použití dopravní cesty), které nemohly být známy v době 

uzavření Smlouvy. Uveďte, zda došlo k meziročnímu navýšení kompenzace i z důvodu tohoto zvýšení cen, a to 
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počinaje ro/cem 201 O. Pokud ano, žádáme o poslcytnutl položkového seznamu těchto nálcJodů, kopie faktur 

dodaných dopravcem, které toto navýšení doldádají (nákladové faktury dopravce}, a odůvodněte, proč byly 

tyto náklady dopravci umány a jaký byl pozitivní vliv těchto uhrazených nákladů na zvýšeni lcvality 

dopravních služeb a pledeviún na navýšení trieb. 

Pokud cellwvé meziroční navýšeni za každý rok plnění smiOliVJI (bod a) nenf rovno součtu navýšení 

v důsledhl ilfjlace (bod b}, navýšenVponflenl objednaného výkonu (bod c) a nephdvidate/ných náklodit (bod 
d), uveďte, jaké další důvody vedly k navýšeni (pfipadně snlienl) výše kompenzace a doložte tyto důvody 

podrobnou kalkuloci 

Zvýšené ná/dady doložte kopiemi falctur dodaných dopravcem, lcteré toto navýšení dokládají (nálcladové 

falctury dopravce). Odůvodněte, proč byly tyto náklady dopravci uznány a jaký byl pozitivní vliv těchto 

uhrazených nákladů na zvýšení kvality dopravních služeb a především na zvýšení tržeb. Tyto náklady 

přiřaďte dle jednotlivých linek 

2. Sn/lndlr;vjšelfl výle ko�IIVICe v so1111islosti s IUISIIUIÚIIf SOIIpnw j'ůuulcovtllfýclt z ROP 

a. s� f10ZitkJ 

Ve vafem lvaji byla pro zajištěni regionální osobní drážní dopravy provozované v závazh veřejné služby 

použila vozidla financovaná z ROP. Žádáme o seznam těchto vozidel, jejich cenu a výši investiční dotace. 

b. Ullfisthi votitkl 

Žádáme o infonnac� na lcterých linkách jsou tato vozidla (bod a) použivána. 

c. Vliv 1111 komperrz��Ce 

Žádáme o podrobnou kalkulaci vlivu poHzenf těchto vozidel na výši kompenzace poslcymuté 1 roce 

uvedeni do provozu těchto souprav ve srovnání s předešlým rokem. Z kalkulace by měl být patrný zejména 

vliv sn/žení či zvýšeni nálclodů dopravce, jako jsou tralréní energie a palivo, náldady na ríllribu, náldady na 

dopravní cestu, mzdové ná/dady, odpisy, navýšení tržeb z jízdného. 

Z důvodu rozdílu ve výši čerpaných dotací na jednotlivé linky žádáme o poslcytnutí informaci v členění 

podle jednotlivých linek objednaných krajem. 
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tát:lóme timto o výkazy kompenzaci podle jednotlivých line/c (úaeky drah), a to nejlépe v �ůměnf, v jakém 
je ČD předldádajf Ministerstvu dopravy, nebo ve �leněnl olxiolmém, a to za obdohi od rolrM 2009 do 

. součamosti. 
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Ad 1. a., 1. b. 

Žádost žadatele byla již v tomto Hzení plně uspokojena (je patrné z pfedchozfch romodnutí), a to zejména 

poskytnutfm kopie Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a o úhradě 
prokazatelné ztráty Dopravce ze dne 2. 12. 2009 {dále jen ,,s.Jo.va"), včetně veřejných dodatlol a pfiloh, 

která byla žadateli poskytnuta na datovém nosiči CD, s ohledem na velikost a rozsah této Smlouvy. Stranami 

této Smlouvy je na jedné straně hlavni město Praha, zastoupeno organizací ROPID, a na druhé straně 

dopravce. Z ve§kerých těchto dodaných infonnaci, které jsou standardními vcfejnými informacemi dle In1Z, 
lze zjistit výši celkových ročních úhrad prokazatelných ztrát dle Smlouvy a dodatků, celkový výkon 

v závazku veřejné služby ve vlkm na území kraje dle GVD. Pfílobou Smlouvy a jednotlivých dodatků jsou 

rovněž tabulky ve formátu XLS uvádějící rozděleni vlakových linek, jejich celkovou délku, jakož i četnost 

jejich využití a stanoveni celkového výkonu vlkm za dané období. Ve smlouvě a dodatcích je zároveň 

uvedeno i členění úhrady prokazatelné ztráty připadající na rozpočet kraje a účelovou dotaci z prostředků 
státniho rozpočtu. Protože se jedná o stejné dokumenty, které již byly žadateli v rámci tohoto řízení 

poskytnuty, nejsou z ddvodů procesní ekonomie opětovnou přílohou tohoto romodnutí. 

Ad 1. e. 1. - 3. 

V roce 2013 došlo ke zvýšení úhrady prokazatelné ztráty vyplácené dopravci z několika důvodU, mimo 

jiné z důvodu zvýšeni ceny za použití dopravní cesty dopravcem. Kalkulovaná částka pro rok 2013 činila 

1 S 123 530,00 Kč a je patrná z pfilohy č. 7 dodatku č. 12 Smlouvy. Z této pfflohy lze rovněž rozpoznat 

rozdělení a výši částek zvýšených úhrad v jednotlivých čtvrtletích, stejně jako mimořádná úhrada ve výši 

2 823 530,00 Kč za druhé čtvrtletí r. 2013, dle Čl. VI., odst. 1., písm. d) Smlouvy, v souvislosti s náklady 

souvisejícími s povodněmi proběhnuvšími v daném období. Vzhledem ke složité ekonomické situaci došlo 

nakonec k mírnému nárůstu rozsahu objednaných výkonů ve výši 4 571 tis. vlkm. Meziroční srovnání 

skutečného vývoje výkonu v 1. čtvrtletí: 2012 - I 140 tis. vlkm, 2013 - 1128,1 tis. vlkm, tj. 98,9'1A (na 

pokles měla vliv i skladba provomich dnů v rámci čtvrtletť). Meziroční srovnání skutečného vývoje výkonu 

v 2. čtvrtletf: 2012- I 132,6 tis. vlkm, 2013 - 1 137,9 tis. vlkm, tj. nárůst o 0,47% (při srovnání celého 1. 

pololetí je plnění ve srovnání s rokem 2012 v poklesu 0,997 %). Memoční srovnáni skutečného vývoje 

výkonů v 3. čtvrtletí: 2012- 1 139,6 tis. vlkm, 2013- l 162,3 tis. vlkm, tj. nárůst o 1,99 %. Meziročnf 

srovnání skutečného vývoje výkonu ve 4. čtvrtletí: 2012- 1 137,6 tis. vlkm, 2013 - 1 139,4 tis. vlkm, tj. 

nárůst o 0,015%. Ve srovnání s rokem 2012 došlo v r. 2013 k nárůstu výkonu o 0,47 %. Pokud jde o zpusob 

úhrady uvedených zvýšených nákladů, bylo potřebné zvýšit úhradu tzv. tarifuiho závazku hl. města Prahy 

vůči dopravci, vznikajícího picpravou cestujfcfch na jízdní doklady PID na území hl. města Prahy. Tento 

závazek pfedstavuje fakticky úhradu tržeb pro dopravce za tyto cestující a přitom není hrazen podílem z 

tržeb realizovaných na území hl. města Prahy. Na záldadě přepravních průzkumů došlo v roce 2012 např. k 
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nárůstu cestujfcfch PID ve vlacích dopravce v rámci tohoto závazku o 11, 14%. V jednotlivých dodatcích ke 
Smlouvě, které již byly žadateli souhrnně poskytnuty na nosiči CD, je podrobně ro.repsán rozsah a výkon 

jednotlivých tratí v daných obdobich. V jodnotlivých dodatcích ke Smlouvě sjednaných v daném období jsou 

také odkazy na konlaélní usneseni Rady hl. města Prahy, na základě kterých bylo v daném období provedeno 

navýěeni částky celkové úhrady v souladu se Smlouvou (např. usneseof Rady hlavnfho města Prahy č. 1888 a 

1889 ze dne 15. 10. 2013). Jednotlivá usnesení, která odůvodiujf d6vod navýtenf celkových úhrad v daném 
období, jsou délkově dostupná ke stdení na webových stránkách hlavniho města Prahy. 

ROPID nemllže žadateli vybova v části fádosti ohledně poskytnutí informace týkajfcf se "výše 

kompenzace za každý exl1'a vlkm, a to na /rQidou linku zvláff', a fádost žadatele v této části odmítl, a to 

z dWodu, že ROPID takto podrobnými informacemi nedisponuje (k tomu viz. oc:hivodnhí k Ad 3. fádosti 

níže). 
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Ad 1. d., 1. e. 

Zvýteof nákladů za použiti dopravní cesty došlo vlivem zásahu státu a dopravce nemohl při podpisu 

smlouvy v roce 2009 pledvídat, ma tento náklad poroste/klesne, popftpadě v jakém obdobf a v jaké výši. 
Protože se jedná o nepfedvídatelný nist nákladů dopravce, byly tyto náklady hlavním městem Prahou 

dopravci kompenzovány. Státem způsobené zvýšeni cen na dopravní cestu bylo zohledněno při stanovení 

prokazatelné ztráty za rok 2013. Kromě toho objednatel v úhradě prokazatelné ztráty akceptoval zvýšeni 

sazeb DPH na j(zdné PID Ge součástí celkové objednávky a tarifPID se z důvodu 2rněny DPH nezvyšoval), 

které je součástí celkové objednávky, což se projevilo na celkovém snížení tržeb. Na tento tarif nemá 

11114 



dopravce vliv a nemliže o jeho výši rozhodovat, oemá tedy ani možnost reagovat na daňové dopady ani na 

rozhodnuti samosprávných orgánd svojí tarifuí politikou. ROPID, jako smluvní strana, vlak v rámci 
vyvážení smluvního vztahu musí na takovouto situaci reagovat. 

V roce 2013 došlo ke zvý§eni úhrady prokazatelné ztráty vyplácené dopravci z několika ddvodd, mimo 

jiné z dlivodu zvýšení ceny za použiti dopravní cesty dopravcem. Kallrulovaná částka pro rok 2013 činila 

15 723 530,00 Kč a je patrná z pffloby č. 7 dodatku č. 12 Smlouvy. Z této pfflohy lze rovněž rozpomat 

rozdělení a výti částek zvýlených úhrad v jednotlivých čtvrtletich, stejně jako mimofádoá úhrada ve výji 

2 823 530,00 Kč za druhé čtvrtletí r. 2013, dle ČL VI., odst. 1., písm. d) Smlouvy, v souvislosti s náklady 

souvisejícími s povodněmi proběhnuv§fmi v daném období. V jednotlivých dodatcich ke Smlouvě 

sjednaných v daném období je odkaz na konkrétní usnesení Rady hl. mat. Prahy, na 7&ladě něhož bylo 

v daném období provedeno navý§eni částky celkové úhrady v souladu se Smlouvou. Jednotlivá usnesení, 
která odůvodňuji důvod navýšeni celkových úhrad v daném období, jsou dálkově dostupná ke stažení na 

webových stránkách hlavního města Prahy. 

Pozitivní vliv uhrazeného nlstu prokazatelné ztráty vlivem zvýšeni ceny za použití dopravní cesty na 

zvýšení kvality dopravních služeb a především na navýšení tržeb je nulový, protože nedošlo k žádným 

provomím ani technologickým změnám v zajiJťování rozsahu objednávky dopravcem pro hlavni město 

Prahu. 

Ad l.�b.,c. 

Jak již byl žadatel dříve opakovaně informován, hlavní město Praha nevyužívá ani nevyužívalo žádná 

vozidla z ROP. Tento údaj je rovněž dálkově dostupný a ověřitelný. 

-

- �----
- - -- - - -
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---

Pouěení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k infonnacím, ve mění pozdějších pfedpisti. a v souladu s § 83 zákona č. 50012004 Sb., správní řád. ve mění 

pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání 

k hlavnímu městu Praha, prostřednictvím ROPID. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po 

dni doručení tohoto rozhodnutí. 

Pftlolty: 

OPID 
Rvtttská 10 

t 10 00 Praha 1 
{5) 

pověřený řízením organizace 

Pffloha 3 a 3a Smlouvy o závazku veřejné služby ve vefejné drážní dopravě a o úhradě prokazatelné 

ztráty Dopravce v: dne 2. 12. 2009 (rok 2010) 

Pfíloha 3 a 3a Dodatek č. 4 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné dráhlí dopravě a o úhradě 
prokazatelné ztráty Dopravce v: dne 2. 12.2009 (rok 201l) 

Pň1oha 3 a 3a Dodatek č. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drámí dopravě a o úhradě 

prokazatelné ztráty Dopravce ze dne 2. 12. 2009 (rok 20 12) 

Příloha 3 a 3a dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní dopravě a o úhradě 

prokazatelné ztráty Dopravce ze dne 2. 12. 2009 (rok 2013) 
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Prtloha č. 3 

Wklz nákl!clll a rinotil z pllpqmf Alnnottl ye y!l!ln+ drtinf O!Obnl dopravi 

Reglon6lnl dopnlva : hLm. Prahli (ZDO) 

Dopravce: 

Polo!ka 

I Jrakenr ane_rg_�tt a palivo. 
P"m9 materiél 
Netrakenr eneraie a palivo 

I uPraYY ocl externrch doclavateiO 
oatatnr služby 
Celkem cr.1 + r.2 + r. 3 + r.4 + r.5) 

-, Mzdové,�7 
Zék.soc.a zdrav.POiittěnf Je Celkem cr.7+ r.a) 

Odpisy dlouhodobého majetku 
Ostatnf pftmé néklady 

!VnitropodnikOVé néklady 
Uhrada za použiti ZDC celkem 
Provoznf režie 
Spnivnf režie 
Néklady celkem cr.6 + r.9 + r.1o + r.11 + r.12 + 
r.13 + r.14 + r.1 5) 

Tržby z jfzdného 

! PID 
.� Ostatn í tržby z 
> Ostatnl vÝOOSY 

Uhrada ztréty ze �kovsk6ho jfzdného 
1vjuu..1 celkem (r.1 7 + r.1a + r.19 + r.20) 
!Slevy IJU'H'r..nuté ctiE!�_t.1_� "'"'""""'" 

.. 1 �on v tis. Ylkm 

.. r V9kon v tis. mrstokm 

E atum : 

Ztréta vč. zisku 

Obdobl : 2010 plin 

Ra- Hodnota 
dek y tis. Ke v!Wvlkm v�Wmrstokm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
1 4  

15 

16 
17 
17a 84 
18 
19 
20 
21 
22 
23 4005 
24 1154 967 I 

I . Razltko a podpis 

444 832 

444 915185 



Prrlohač. 3a 

Výkaz nákJadll a vtnotA z pf!pravnf ěfnnostl ve yeftJnt drMftl OIObnf doprayt 

Reglonálnf doplwa : hLm. Pnlha 

Dopravc -- Obdobl : 2010 pl6n 

Polafka IRa- Hodnota 
de vtis.Kč vl<č/vlkm v Kč/ mfslokm 

t t i'BKalf energie a palivo 1 
Pf'fm9 matertél 2 
Nelrakčnf energie a palivo 3 

i I Opravy od extamfch dodavateiO 4 
i Ostatnf službY 5 
� Celkem cr.1 + r.2 + r.a + r.4 + r.5) 6 

- >- Mzdové náklady 7 !J Zák:.soc.a zdrav.pojiitěnl 8 
�c Celkem {r.7+ r.a) 9 

Odpisy dlouhodobého majetku 10 
ostatnr pNmé náklady 11 
Vnitropodnikové náklady 12 
Uhrada za poutitl ZDC celkem 13 
Provoznl retie 14 
Správnf ratie 15 
Náklady celkem (r.s + r.9 + r.10 + r.11 + r.12 + 16 r.13 + r.14 + r.15) 

Trtby z jlzdného 17 
>- Ostatnl tržby z ...,._,_,,. 18 8 c: Ostatnl výnosy 19 •>. 

> 
Uhrada ztráty ze žákovského jlzdného 20 

Výnosy celkem cr.11 + r.1s + r.19 + r .2o) 21 
!Slevy "..._.1u.uté dle výměru MF celkem 22 
[}()pfcivnl v9kon v tis. vlkm. 23 4 005 
oopravnl Výkon v tis. miS1Dkm 24 .115486l I 

r-b#n: 
atum: I Razftko a podpis 

Ztráta vč. zisku 528 516 



vtk1z MklfldO a ytDotů z pl!pravni AlllfiO!tl ve vef!Jnt drtinf OIObnl dopravi 

Reglon61nf doprava : KNj Praha 

Dopravce:--• 

I Trakčnl energie a palivo 
Pnm9 rnateriél 
Netrakenl energie a palivo '.. I Opravy od axtemlch dodavateiO . �lslužby 
Cel em cr.1 + r.2 + r.3 + r.4 + r.5) 

- f Mzdové néklady 
-i :!:5 Zák.soc.a zdrav.pojiětěnf 
� c Celkem (f.7+ r.B) 

Odpisy dlouhodobého majetku Ostatnl pffmé néklady 
Vnltropodnikov6 néklady 
Uhrada za poutitf ZDC celkem 
Provoznf režie 
Sprévnf ratie 
Néldady celkem (f.6 + r.e + r.1o + r.11 + r.12+ 
r.13 + r.14 + r.15) 

Trfbv z jfzdného 
i Ostatnftržby Z lol1ati!GYJ � Ostatnf Wnosv 

PID-tarifnl ztráta 
z"-z celkem (r.17 + r.18 + r.19 + r.2o) 

� l""""'l'u'uté dle V9fněru MF cekem 
nf výkon v tis. vlkm 

__,.._, ... výkon v tis. mfstokm 

Obdoblfpl6n2011 

���--------�-----�--�-··�---�� 
k 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

vtls.Kt v Kč/vtkm 

92 521 20,994 

4 407 

� h�-
m

-�-: --------------------�1 1  �-----------R_mct_tk_o_a��--rs--�1 
Ztráta vt.. zisku 518 743 773 



Wkaz néklad6 a vtnoaů z plepravnf �lnnO!tl ve yef!jné drtin( osobnf dopravi 

Raglon6lnf dopnlva : Kraj Praha 

Doprnce: ---

Polotka 

i TrakOnl energie a palivo 
Pnmý materlél 
Netrakčnl enarale a D&livo 

� Opravy od extemfch doctavateiCI 
c Ostatnl slu2by � 
� Celkem (r.1 + r.2 + r.3 + r.4 + r.5) 

- >o Mzdové náklady 

Jl Zák.soc.a zdrav.pojiitěnf 
Celkem (f.7+ r.B> 

Odpisy dlouhodobého majetku 
Ostatnf prfmé náklady 
[Vnitropodnikové I IGNCIUJ 
Uhrada za použiti ZDC celkem 
Provoznf režie 
Správn I režie 
Náklady celkem (f.6 + r.9 + r.1 o+ r.11 + r.12 + 
r.13+ r.14 + r.15} 

Tržby z jlzdného 
>o 

Ostatnf tr.!by z pfepravv s c 
Ostatnf výnosy � 

Výnosy celkem (r.17 + r.1a + r.19 + r.20) 
[Sieyy �"''"uté dle výměn.. MF celkem 
IDopravnr výkon v tis. vlkm 
[Dopravnf výkon v tis. mfstokm 

Obdobf : piAn 2011 

IR&- K od nota 
de 
k v tll. Kč vKfJvlkm 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 

121 
122 
!23 4 407 
24 

:: �D�8atu��i&m��� :----------------�l l--------������ � _ _ 

Razltko a podpis 

Ztráta vč. zisku 611 265 



Výkaz nAkladA 1 rino!A z pfeprpni 6fnnottl u ulilo+ dljlnl O!Oipnl doamj 

R8glonilnf doprava : hl.m. PrWul 

Obdobf : 2012 pl6n 

Polofka IRá- Hodnota 
de vtii.Ke v Kt/vtkm v Ktl mrstokm 

I Trakent ........ ��� ... a palivo 1 
Prfm� mat8rlél 2 
Netrakčnf energie a palivo 3 

I I� od extemlch dodavateiCJ 4 
Ostatnf slu!by 5 

� Celkem (f.1 + r.2 + r.3 + r.4 + r.5J 6 

-i Mzdové 7 

jf Zik.soc.a zdrav.poJiitěnr 8 
Celkem cr.7+ r.s) 9 

Odpisy dlouhodobého majetku 10 
Ostatnr _l)l'f_mé náklady 11 
Vnitropodnikové náklady 12 
Uhrada za použit( ZOC celkem 13 
Provoznl režie 14 
Sprévnf režie 15 
Náklady celkem cr.s + r.9 + r.1o + r.11 + r.12 + 16 r.13 + r.14 + r.15) 

Tržby z jlzdného 17 J Ostatnf tržby Z Jl!....,. GYJ 18 
Ostatni výnosy 19 
PID 20 103 321 

1výnuay celkem (f.17 + r.18 + r.19 + r.20) 21 
Slevy dle výměru MF celkem 22 
DOpravnl výkon v tis. vlkm 23 4 552 
........., ...... 1 Výkon v tis. mlsf.okm 24 

5\i I Razrtko a podpis 

Ztráta s kalkulovaným pl'iměi'eným ziskem 546 373 

Uhrada né ztráty 
Podll státu 
Podll kraje 
Celkem o 



Výkaz nákladů a Yýno!ů z Dl!praynl AlnnoltJ ve yef!jné drálnl OIObnl dopnlyi 

Reglon61nf dopnv. : hl.m. Praha 

Dopravce: 

Pola!ka 

I Trakčnf energie a palivo 
Prfm9 materiél 
Netrakčnf energie a palvo 

ft 
lQpravy od extemlch dodavateiO 

g Ostatnl slu!by 
Celkem cr.1 + r.2 + r.3 + r.4 + r.5} 

c: � Mzdové néklady 
� J Zák.soc.a zdrav.pojittěni 
� c Celkem cr. 7+ r.e) 

Odpisy dlouhodobého majetku 
Ostatnl pffmé náklady 
Vnitropodnikové náklady 
Uhrada za použiti ZDC celkem 
Provoznl režie 
Sprévnl režie 
Naklady celkem cr.e + r.9 + f.10 + r.11 + f.12 + 
r.13 + r.14 +r.15) 

Tr:tby z jfzdného 

! Ostatnl tržby z pfepravy 
� Ostatnl výnosy 

Pl O 
!Výnosy celkem cr.11 + r.1a + r.19 + r.20} 
'Slevy Y-", ... uté ate Výměru MF celkem 
Oopravnl výkon v tis. vlkm 
Oopravnl vjkon v tis. mlstokm 

Ztráta s kalkulovaným pl'iměfeným ziskem 

Uhrada prokazatelné ztráty 
Podll státu 
Podrl kraje 
Celkem o 

I 

Obdob( : 2012 pl6n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 

!22 
23 
24 

4552 

Razftko a podpis 

649 695 



vtklz ntldadO a rino!t) z épravnt �lni!O!tl u nfllnt drMol O!Obnl dopravl 

Reglon61nf doprp1 : Hl.m. Prahl 

Objednatel : 

I Opravy od extemlch dodavateiCI 
Ostatn l služby 

Netralcenl energie a palivo 

Celkem cr.1 + r.2 + r.3 + r.4 + r.s) 

i .lak.soc.a zdrav.pojittěnf 
- , Mzdové 

� Celkem cr. 7+ r.8} 
Odpisy dlouhodobého maJetku 
Ostatnl pnmé náklady 
Vnitropodnikové néklady 
Uhrada za poutitf ZDC celkem 
Provoznl režie 

""t"'' I režie 
Náklady celkem cr.6 + r.9 + r.1o + r.11 + r.12 + 
r.13 + r. 14 + r.15} 

Tržby z jrzdného 
! Osfatnf tržby Z lo''vtii"""Y 
� Ostatnl výnosy - PID 

Uhrada ztráty ze žákovského jrzdného 
IWnosY cr.11 + r.18 + r.19 + r.20) 

!Slevy uté dle v9měru MF celkem 
I �v tis. v1km 

... výkon v tis. mlstokm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 

�1_ 
22 
23 
24 

103 321 

4571 
1 376 610 

Obdobf : pl6n 2013 

22,606 0,075 

. 

� h�ere�m�d;_· ------------------�11 �--------����a�po d�p$� · ------�� 
Ztráta vč. zisku 667 387 



Wklz ntkladU a výnolů z pf!prtvni 6lnno!tl ve vef!ln+ drtini OIObni doprayi 

R�l dopnYa : Hl.m. Praha 

Objednatel : Obdobf : pMn 2013 

Polaftca IRé-
de v tis.Kč v Kč/ vtkm  v Kč/ mfatokm 

t Trakčnf ....... wrv a P8IIVo 1 
Prfmýrnatariél 2 
Netrakčnl energie a palivo 3 

I od extemlch dodavateiO 4 
Ostatnr .. � 5 

f Celkem cr.1 + r. 2 + r.3 + r.4 + r.5) 6 

cf Mzdové nékJady 7 

�� 
Zák.soc.a zdrav.pojiltěnl 8 
Celkem (r. 7+ r.8) 9 

Odpisy dlouhodobého majetku 10 
Ostatnf pNmé néklady 11 
Vnitropodnikové ,..__..,. 12 
Uhrada za použitf ZOC celkem 13 
Provoznl režie 14 
Správnl retie 15 
Náklady celkem (f.6 + r.9 + r.10 + r.11 + r.12 + 16 r.13 + r.14 + r.15) 

Trtby z jlzdného 17 
i Ostatnr tržby z .,. ... .,. .... 1 18 
f Ostatnl výnosy - PID 19 

Uhrada ztréty ze tákovskéhojlzdného 2 0  
., . ...,. •i celkem (f.17 + r.18 + r.19 + r.20) 21 
Slevy ....-n1u.uté c:11e .,. ......... MF_Qelkem 22 
!LIOpraYII f výkon V tis. vfkm 23  4 571 ... 

� . 

oopravnl výkon v tis. mfstokm 24 1 376 610 

����a���m���-i--------------------�1 ��----------������o�a�pod��rs------�� 
Ztráta vč. zisku 770 708 


