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Důvodová zpráva  

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na dofinancování ztrát 

dopravců PID v souvislosti s pandemií COVID-19 v roce 2020 a dílčí dofinancování 

roku 2021 

 

A) Dofinancování ztrát dopravců PID v souvislosti s pandemií COVID-19 v roce 

2020 

Usnesením č. 2383 ze dne 2. 11. 2020 bylo schváleno dofinancování covidových ztrát na tržbách za 1. pololetí 

roku 2020 a také částečné zálohování ztráty na 2. pololetí. Na základě této rozpočtové úpravy byly dopravcům 

částečně uhrazeny vzniklé zvýšené ztráty. Tato rozpočtová úprava činila 423 667,3 tis. Kč a byla sanována 

vrácenými finančními prostředky z roku 2019 a schválena usnesením ZHMP č. 21/24 ze dne 12. 11. 2020. 

Po zkušenostech s nouzovým stavem z první vlny, kdy byl podzimní „lockdown“ provázen výraznějšími 

redukcemi nabídky veřejných služeb v přepravě cestujících se podařilo (s výjimkou železniční dopravy, jejíž 

objednávka je úzce provázána se Středočeským krajem) dosáhnout výkonových úspor, které částečně 

eliminovaly ztráty na tržbách. Ke snížení hybnosti cestujících a poptávky po veřejné dopravě přispěla i přijatá 

vládní opatření, kdy byla opět uzavřena restaurační, ubytovací, kulturní a další zařízení a v mnoha firmách 

část zaměstnanců přešla do režimu „homeoffice“ a byly opět uzavřeny školy (po měsíci od uzavření škol se 

mohly vybrané malé skupiny osobně účastnit vzdělávání). Z těchto důvodů opět výrazně poklesly počty 

cestujících proti letním, uvolněnějším měsícům, což se negativně odrazilo na tržbách z jízdného. Uvedené 

průběžné dofinancovaní veřejných služeb v roce 2020 a razantní dopravní opatření zajistilo, že dofinancování 

veřejných služeb v roce 2021 není již tak dramatické jako první pololetí roku 2020.  Dofinancování je potřeba 

pouze pro železniční dopravu a pro Dopravní podnik hl. m. Praha a.s. (DPP).  

Železniční doprava dofinancování roku 2020 

 

V železniční dopravě po započtení všech ztrát, vícenákladů a již poskytnutých záloh činí potřebná výše 

dodatečné kompenzace 12 962 162,46 Kč. Tyto finanční prostředky navrhujeme přesunout z rozpočtu 

běžných výdajů roku 2021 PID  - BUS  (§2292, pol. 5193, ORG 92913), kvůli nerealizovaným integracím (nositel 

úkolu je středočeský organizátor IDSK a Středočeský kraj) na PID - ŽD (§2294, pol. 5193, ORG 92914) bez 

nároku na jiné finanční prostředky z rozpočtu HMP. 

Rekapitulace dopadu pandemie do hospodaření závazku veřejných služeb
2. pololetí 2020 železniční doprava 

Propad tržeb 41 666 005,05

Úspora nákladů -1 240 325,79

Vícenáklady OOP 3 105 188,89

Celkem 43 530 868,15

Poskytnuté zálohy

listopad 12 568 705,69

prosinec 18 000 000,00

Celkem 30 568 705,69

Doplatek 12 962 162,46

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=248030089097092053043030107097092053040030104097092053040030101097092053040&id=610877


PID BUS  § 2292 pol. 5193,  ORG 92913  -12 962 162,46 Kč 

PID ŽD § 2294 pol. 5193, ORG 92914  12 962 162,46 Kč 

Celkem   0,00 Kč 

 

V případě DPP vznikl v souladu se zněním smlouvy v souvislosti s vyhodnocením sdílených rizik a úspor 

vzniklých zejména zavedenými omezeními dopravy a požadavek na dofinancování kompenzace ve výši 

22 268 715,39 Kč. Sdílená riziky byla započtena proti přebytku hospodaření roku 2020.  

 

Mimo vyhodnocení rizik byl generován zisk ve výši 155 981 160,68 Kč, který slouží ke krytí investičních 

nákladů veřejných služeb. Tato částka byla původně navržena k úhradě směnečného programu na nákup 

tramvají 15T. Vzhledem k finanční situaci HMP bylo navrženo snížit o tyto finanční prostředky rozpočet na 

rok 2021.  Návrh vzešel z HMP až po auditu dopravce za rok 2020, kdy již byly odsouhlaseny výsledky 

hospodaření DPP v souladu se smlouvou a právními předpisy, kterými se řídí postupy kompenzace veřejných 

služeb ve smlouvě s vnitřním provozovatelem. Proto již nebylo možné tyto prostředky promítnout do 

účetnictví DPP za rok 2020.  O rozdíl ve výši 133 712 445,29 je navrhováno snížit rozpočet DPP na rok 2021 

s tím, že ztráta za provoz veřejných služeb až do výše 133 712 445,29 Kč bude kryta zlepšeným výsledkem 

hospodaření z roku 2020.  

K dofinancování roku 2020 nejsou požadovány žádné další finanční prostředky z rozpočtu HMP. Vzhledem 

k pandemii i v  roce 2021 došlo k časovému posunu významných oblastí integrace na prosinec a některé až 

do roku 2022, proto budou i tyto prostředky ve výši 12 962,2 tis. Kč alokovány z PID - BUS, § 2292, pol. 5193, 

ORG 92913 na PID ŽD § 2294, pol. 5193, ORG 92914 a použity k dofinancování kompenzace v roce 2021. 

Navržená úprava je přílohou k usnesení RHMP  č. 1  

 

B) Dofinancování roku 2021 (1. až 3. čtvrtletí) 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 došlo ke snížení tržeb o 15 % a nebyly zahrnuty prostředky na čistění a 

dezinfekci a také predikce ztrát na tržbách se s vývojem pandemie prohloubila. Ve smlouvách s dopravci bylo 

sjednáno průběžné dofinancování během roku 2021. Tímto tiskem dochází také k vypořádání mimořádné 

úhrady od DPP ve výši dle Usnesení ZHMP č. 28/42 ze dne 17. 6. 2021 ve výši 133 712 445,29 Kč. 

 

 

 

Rok 2020

Poskytnutá kompenzace 2020 plán + úpravy 15 040 746 028,30 Kč

Převod z roku 2019 10 000 000,00 Kč

Tržby z jízdného 2 562 635 861,99 Kč

Ostatní výnosy 615 412 742,86 Kč

Výnosy DPP celkem 18 228 794 633,15 Kč

Provozní náklady 18 072 813 472,47 Kč

Zůstatek po vyúčtování smluvních rizik původně navržený k úhradě 

odsouhlaseného směnečného programu na nákup tramvají 15T* 155 981 160,68 Kč

Sdílená rizika k úhradě od objednatele 22 268 715,39 Kč

* v necovidových letech kryto z přiměřeného zisku - náhrady odpisů na podrozvahových účtech



Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (1. až 3. čtvrtletí) 

Rozpočtem HMP na rok 2021 byly předpokládané dopady covid-19 v nákladech i výnosech promítnuty ve 

snížení objednávky dopravních výkonů a predikce tržeb z jízdného. Dopravní výkony byly sníženy oproti 

roku 2020 o 4,38 % a tržby z jízdného o 11,24 %. Tyto HMP schválené hodnoty byly dále propsány do plánu 

provozních prostředků DPP a jsou v roce 2021 takto reportovány. Dále bylo rozpočtem HMP uloženo 

čtvrtletní vyhodnocování stanoveného plánu s případným finančním vyrovnáním. 

Nákladové a výnosové vlivy související s pandemií covid-19 v porovnání plánu se skutečným vývojem 

hospodaření DP jsou kvantifikovány zde: 

1. Úspora nákladů z dopravních výkonů 

Ve variabilních položkách za 1. - 3. čtvrtletí 2021 činí úspora ve finančním vyjádření cca 309 mil. Kč oproti 
plánované objednávce HMP 

.  

2. Vícenáklady na ochranné pomůcky a dezinfekci  

V evidenci mimořádných nákladů na chemické prostředky, dezinfekci, služby spojené s dezinfekcí prostoru 
pro cestující a ochranné pomůcky došlo od 1. 1. 2021 k drobné úpravě metodiky - objednávky a náklady byly 
z centrálního nákladového střediska převedeny pod jednotlivé úseky DP v oddělené alokaci nákladů. 
Důvodem je zpřesnění skutečných potřeb a čerpání nákladů na jednotlivé činnosti.  

Za 1. - 3. čtvrtletí 2021 byly zaúčtovány vícenáklady v hodnotě 46,732 mil. Kč. Plán nebyl v této položce 
stanoven a v rozpočtu nebyly tyto prostředky alokovány s tím, že budou v průběhu roku předmětem 
vyúčtování. 
 
3. Testování zaměstnanců 

Na testování zaměstnanců bylo vynaloženo za hodnocené období 23,221 mil. Kč, náhrada od zdravotních 
pojišťoven byla ve výši 7,076 mil. Kč (je uplatňována zpětně). Saldo tedy činilo 16,145 mil. Kč. Plán není 
stanoven. 

4. Propad tržeb z jízdného PID 

Za 1. - 3. čtvrtletí 2021 byl evidován propad tržeb z jízdného ve výši 376 mil. Kč oproti stanovenému plánu 
v rozpočtu s tím, že další propad ve výši cca 79 mil. Kč je promítnut ostatním dopravcům v rámci clearingu.  

5. Program Antivirus a další dotační programy 

Z  programu Antivirus byla v hodnoceném období zaúčtována do výnosů náhrada ve výši 27,276 mil. Kč.  

 

  



V hodnoceném období čerpal DPP ještě tyto dotační programy na snížení dopadu pandemie: 

• Covid nájemné       98 tis. Kč 

• Covid BUS    305 tis. Kč 

• Covid kultura    930 tis. Kč 
 

Na účtu 648 019 - účelová dotace - ostatní jsou ve skutečnosti zaúčtovány výnosy ve výši 28,8 mil. Kč oproti 

plánu ve výši 27 mil. Kč. Rozdíl činí 1,8 mil. Kč. 

Souhrn vyhodnocení za 1. až 3. čtvrtletí 2021 je shrnut v následujících tabulkách 

 

 

 

 

 

Celkem částka k doplacení pro DPP za 1. až 3. čtvrtletí činí 113 473 tis. Kč. Započtením mimořádné úhrady dle 

Usnesení ZHMP č. 28/42 ze dne 17. 6. 2021 vrácených došlo de facto k vypořádání  loňské kompenzace na 

„nulu“ a ještě zbyla částka k vrácení výši 20 239 tis. Kč. 

Nicméně vzhledem k zhoršující se epidemické situaci s nemocí covid – 19 opět dochází k postupným 

opatřením souvisejícím s 5. vlnou epidemie, jejichž důsledkem bude snížení výnosů, a bude potřeba tyto 

prostředky použít právě na zajištění zvýšených ztát. Možné úspory z dopravních opatření lze jen stěží 

predikovat. Dopravní opatření se přizpůsobují aktuální epidemické situaci a vzhledem ke komplikovanosti 

systému mají cca dva týdny zpoždění a v mnoha případech jsou vázány na projednání a koordinaci se 

Středočeským krajem. Naproti tomu přechod zaměstnanců na „homeoffice“ je již dobře firmami vyzkoušen 

a jeho zavedení není u mnoha zaměstnavatelů problém především v administrativě, která v HMP zaměstnává 

vysoký podíl lidí. A proto částku 20 239 tis. Kč navrhujeme použít jako zálohu na krytí covidových ztrát za 4. 

čtvrtletí 2021 a dopravce ji nebude HMP vracet. ROPID připraví dodatek smlouvy, který bude obsahovat výše 

NÁKLADY CELKEM 13 480 217 tis. Kč

Tržby z jízdného včetně dopravců 2 236 752 tis. Kč

Tržby DP (pásmo 0,1,2) -27 500 tis. Kč

Tržby ostatních dopravců -379 091 tis. Kč

Tržby z jízdného bez podílu smluvních dopravců celkem 1 830 161 tis. Kč

Ostatní tržby (přirážky k jízdnému, reklama) 419 485 tis. Kč

VÝNOSY CELKEM 2 249 646 tis. Kč

Částka provozní komp.  za 1. - 3. čtvrtletí 2021 dle skut. nákladů a výnosů 11 230 571 tis. Kč

Vyhodnocení 1. - 3. čtvrtletí 2021:

1. Plnění dopravních výkonů

trakce Metro (-1 835 tis. vozkm) -99 052 tis. Kč

trakce Tramvaje (-3 450 tis. vozkm) -165 881 tis. Kč

trakce Autobusy (-837 tis. vozkm) -44 294 tis. Kč

Plnění dopravních výkonů za 1. - 3. čtvrtletí 2021 -309 227 tis. Kč

(dopr. výkony dle smlouvy  129 494 tis. vozkm, skut.ujeté 123 372  tis. vozkm)

2. Vícenáklady na ochranné pomůcky a dezinfekci - covid-19

Částka k doplacení 46 732 tis. Kč

3. Nižší tržby z jízdného

Předběžný odhad 1. - 3. čtvrtletí 2021 2 206 129 tis. Kč

Skutečné tržby z jízdného 1. - 3. čtvrtletí 2021 1 830 161 tis. Kč

Mimořádná úhrada dle Usnesení ZHMP č. 28/42 ze dne 17. 6. 2021 -133 712 tis. Kč

Částka k doplacení 242 256 tis. Kč

Částka k vrácení celkem -20 239 tis. Kč



popsané ztráty a vrácení mimořádné úhrady dle Usnesení ZHMP č. 28/42 ze dne 17. 6. 2021 a úhradu zálohy 

ve výši 20 239 tis. Kč určenou ke krytí dopadů pandemie COVID-19 do konce roku 2021 a bude zahrnuta do 

kompenzací pro závěrečné vyúčtování. 

Vzhledem k vývoji epidemie Covid-19 v současné době nelze jednoznačně predikovat vývoj ve veřejné 

dopravě a můžeme se obávat zhoršení situace a opětovného odlivu cestujících. Bude záležet na přijatých 

opatřeních, provozu škol a úřadů, realizovaných dopravních opatření a dalších vlivů, které budou ovlivňujícími 

faktory na výši ztrát do konce letošního roku. 

 

Železniční dopravci PID (1. až 3. čtvrtletí 2021) 

V případě dopravců KŽC Doprava s.r.o. a ARRIVA Vlaky s.r.o. byly ztráty eliminovány dopravními opatřeními 

(opožděním začátku provozu Nostalgických vlaků a omezení provozu linky S49).  V případě objednávky 

veřejných služeb od Českých drah, a.s. však došlo z důvodu důležitosti radiálních dopravních spojení 

Středočeského kraje a Prahy jen k minimálnímu omezení provozu, a proto jsou dopady na železnici výraznější. 

Stejně jako DPP nebyly dopravcům hrazeny náklady na čistění a dezinfekci nad rámec standardního úklidu a 

očisty dopravních prostředků. Z výsledků jednotlivých čtvrtletí je vidět trend snižování ztrát na tržbách, který 

však může být ve vazbě na současná epidemická opatření v zimních měsících odlišný.  

Celková zvýšená ztráta za 1. pololetí 2021 činí 46 082,6 tis. Kč (46 082 572,40 Kč). Položkově a po čtvrtletích 

je vyčíslení ztráty uvedeno v tabulce. Tyto finanční prostředky navrhujeme ve výši 23 909,3 tis. Kč (23 909 

286,78 Kč) přesunout z rozpočtu běžných výdajů roku 2021 PID  - BUS  (§2292, pol. 5193, ORG 92913), kvůli 

nerealizovaným integracím (nositel úkolu je středočeský organizátor IDSK a Středočeský kraj) na PID - ŽD 

(§2294, pol. 5193, ORG 92914) a 22 183,3 tis. Kč (22 183 285,62) uhradit z rezervy z rozpočtu HMP. Za 3. 

čtvrtletí vykázali dopravci ztrátu 1 662 486,92 Kč, která však byla kryta končícími dopravními opatřeními, 

proto není započtena v tabulce. Opět je komplikované předvídat vývoj v závěru roku vzhledem k postupující 

5. vlně pandemie a dopravci bude ponechána jako záloha na krytí výpadů tržeb ve 4. čtvrtletí 2021. Obdobně 

jako s DPP budou tyto skutečnosti zachyceny v dodatku Smlouvy o veřejných službách s Českými drahami a.s. 

 

 

 

 

Rekapitulace dopadu pandemie do hospodaření závazku veřejných služeb

1. čtvrtletí 2021 2. čtvtletí 2021 1. pololetí 2021

Propad tržeb 46 517 817,63 34 353 649,97 80 871 467,60

Úspora nákladů -2 071 005,73 -3 535 453,83 -5 606 459,56

Vícenáklad dezinfekce a čištění 
4 855 080,62 1 702 879,74 6 557 960,35

Celkem 49 301 892,52 32 521 075,88 81 822 968,40

Poskytnuté zálohy - propad tržeb

leden-červen 17 865 198,00 17 865 198,00 35 730 396,00

Celkem 17 865 198,00 17 865 198,00 35 730 396,00

Doplatek 31 436 694,52 14 655 877,88 46 092 572,40



Ostatní dopravci PID 

U ostatních dopravců PID na příměstských linkách došlo v součinnosti se Středočeským krajem k výrazným 

úsporám díky zavedeným dopravním opatřením, které prakticky eliminují ztráty na tržbách. 

Na městských linkách provozovaných jinými dopravci (vysoutěžené linky) jsou ztráty na tržbách ve výši 6 266 

tis, které jsou sníženy o úspory ve výši 761 tis. Kč. Chybějící kompenzace činí 5 504 tis. Kč, bude sanována 

úsporami na příměstských linkách. V letních měsících také nebyly realizovány letní posily, které by jinak HMP 

muselo hradit, obdobně jako tomu bylo v předcovidových letech. Plný návrat k trvalým jízdním řádům byl 

zahájen v průběhu září 2021.  Ve 4. čtvrtletí lze opět obtížně předpokládat vývoj dopravních opatření i tržeb 

v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19. 

 

C) Problém skokového nárůstu cen PHM, CNG, Ad Blue a elektrické energie – vliv na 

rozpočet roku 2022 v souvislosti s pandemickou krizí 

Konečné dofinancování ztrát dopravců bude provedeno s vyúčtováním roku 2021. Samozřejmě budou 

započteny veškeré úpory. Je však třeba přihlédnout i ke skutečnosti, že se vývoj cen těchto komodit může 

změnit vzhledem k dopadům epidemické krize a případným přijatým opatřením.  Vzhledem k tomu, že DPP 

nakupuje energie s předstihem na celý rok, v letošním roce dopady nebudou.  Obdobná situace 

s dlouhodobými kontrakty je i u Českých drah a.s.  

V letošním roce bude však potřeba zajistit dofinancování alespoň části zvýšených ztrát na PHM a CNG u 

ostatních dopravců. Z podkladů od dopravců vyplývají zvýšení náklady na PHM ve výši 18 272 139,66 Kč. 

Vzhledem k tomu, že v prvním pololetí byly náklady nižší než plánované, navrhujeme zatím zálohovou úhradu 

ve výši 6 090 713,22 Kč. Zálohy budou rozděleny podle výkonů jednotlivých dopravců na území HMP 

s ohledem na strukturu vozového parku a spotřebu jednotlivých typů vozidel (ve struktuře Midi, SD, SD+, KB) 

a také s přihlédnutí k vozidlům na pohon CNG. 

 

D) Návrh rozdělení dofinancování roku 2020 a průběžného částečného 

dofinancování roku 2021: 

Celkový vývoj nákladů na kompenzace ve 4. čtvrtletí bude určitě ovlivňovat vývoj 

pandemie COVID-19 a vládních opatření.  

DPP podle výsledku hospodaření vytvořil rezervu 155 961 160,68 Kč, která bude použita na dokrytí ztrát DPP 

v roce 2020 a covidových ztrát v roce 2021. Vzhledem k pandemii i v letošním roce došlo k posunu 

významných oblastí integrace na prosinec a některé až do roku 2022, proto budou i tyto prostředky ve výši 

36 871,4 tis. Kč alokovány z PID - BUS, § 2292, pol. 5193, ORG 92913 na PID ŽD § 2294, pol. 5193, ORG 92914 

a použity k dofinancování kompenzace v roce 2021. Chybějící částka ve výši 22 183,3 tis. Kč bude 

dofinancována z ROZ MHMP, číslo akce 0091621000000 - zdroje vytvořené v běžném roce pol. 8115, ÚZ 21, 

ORJ 1016. 

 

  



Shrnutí dofinancování běžných výdajů PID (COVID-19) 

 

PID 

(území 

HMP) rok 2020

1. až 3. čtvrtletí 

2021 PHM (nafta CNG)

zálohy na 4. 

čtvrtletí 2021

1. až 3. čtvrtletí 

rok 2021 + 

zálohy na 4. 

čtvrtletí

celkem sanace 

ztrát 2020+2021

prostředky použité na  

krytí ztrát (vráceno  

HMP/převod v BV na 

PID, použi tí ji ž 

rozpočtovaných 

prostředků)

požadavky na 

rozpočet HMP

PID - DPP 22 268 715,39 113 473 000,00

přednakoupeno rok 

dopředu, projeví se až 

v roce 2022 - v návrhu 

rozpočtu zahrnuto) 20 239 445,29 133 712 445,29 155 981 160,68 155 981 160,68    0,00

PID - BUS 0,00 0,00 6 090 713,22 0,00 6 090 713,22 6 090 713,22 6 090 713,22 * 0,00

PID -  ŽD 12 962 162,46 46 092 572,40 0,00 0,00 46 092 572,40 59 054 734,86 36 871 449,24 ** 22 183 285,62

celkem 35 230 877,85 159 565 572,40 6 090 713,22 20 239 445,29 185 895 730,91 221 126 608,76 198 943 323,14 22 183 285,62

* využití již alokovaných prostředků

** tato částka bude převedena z PID - BUS
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