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Jednání představenstva
a dozorčí rady

18. zasedání představenstva

25. 8. 2020

Návrh na vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance s největším kontaktem
s veřejností v době nouzového stavu – představenstvo schválilo vyplacení mimořádných odměn;
základní podmínkou pro přiznání mimořádné odměny je výkon práce v profesích řidič tramvaje, řidič
autobusu, strojvedoucí metra, dělník v dopravě – přepravní manipulant nebo funkci dozorčí I – III
v období březen až květen 2020.

Aktualizace plánu interního auditu na rok 20200 – představenstvo schválilo aktualizaci č. 2
plánu interního auditu na rok 2020.

Systém řízení rizik – představenstvo vzalo na vědomí souhrnnou zprávu z 5. zasedání výboru
pro řízení rizik.

Rozbor nehodovosti – představenstvo vzalo na vědomí rozbor nehodovosti za měsíc červenec
2020.

Usnesení per rollam z 1. 9. 2020 – opatření Covid-19
Představenstvo DPP s účinností od 2. 9. 2020 rozhodlo v souvislosti s aktuální epidemiologickou
situací v Praze o povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to jak pro všechny cizí
osoby, pohybující se ve vnitřních prostorách budov DPP – konkrétně ústřední budově Sokolovská
a budově CD Na Bojišti, tak i pro zaměstnance DPP, kteří s těmito cizími osobami přijdou do styku.

6. jednání dozorčí rady

2. 9. 2020

Prezentace spol. Pražská strojírna a.s.– dozorčí rada vzala na vědomí prezentaci
společnosti Pražská strojírna a.s.

Cílové odměny členů představenstva za rok 2019 – dozorčí rada vyhodnotila cíle
členů představenstva za rok 2019 a konstatovala, že dle poskytnutých podkladů došlo
k naplnění kritérií pro přiznání cílové odměny.

Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za 1. pololetí 2020 – dozorčí
rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření a Kalkulaci nákladů PID za 1. pololetí 2020.

Podnikatelský plán DPP – dozorčí rada vzala na vědomí podnikatelský plán DPP.
Majetkoprávní

záležitosti

z

představenstva

–

dozorčí

rada

projednala

majetkoprávní záležitosti z představenstva.

Dozorčí rada mj. projednala informaci k řídícímu systému povrchové dopravy,
informaci o činnosti představenstva a informaci k pololetní aktualizaci plánu veřejných
zakázek a poptávkových řízení pro rok 2020.

19. zasedání představenstva

8. 9. 2020

Změna postupu při schvalování požadavků na školení převyšující částku 35 000 Kč
– představenstvo souhlasilo se změnou postupu při schvalování požadavků na školení převyšujících
částku 35 000 Kč. K požadavkům na školení převyšujícím částku 35 000 Kč bez DPH za jedno
školení pro jednoho zaměstnance musí připojit svůj souhlas ředitel příslušného úseku, pod který
zaměstnanec spadá.

Aktuální opatření v souvislosti s rizikem nákazy Covid-19 – představenstvo schválilo Manuál
postupu zaměstnanců při podezření na nákazu koronavirem Covid-19 a Příkaz Výkon práce mimo
pracoviště zaměstnavatele.

Dopady opatření Covid-19 do nákladů a výnosů DPP – vzalo na vědomí pravidelný reporting
k dopadům opatření souvisejících s Covid-19 do nákladů a výnosů DPP.

Plnění investičního plánu na rok 2020 – představenstvo vzalo na vědomí informaci o plnění
investičního plánu na rok 2020.

Přehled plnění nápravných opatření – představenstvo vzalo na vědomí přehled plnění
nápravných opatření za 2. čtvrtletí 2020.

Zpráva o činnosti Týmu PPTČ – představenstvo vzalo na vědomí pravidelnou zprávu o činnosti
Týmu PPTČ.

Provozní informace

Informace - dopravní úsek
Informace o výlukách povrchové dopravy a metra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRAM Nádražní: do 30. 10.
TRAM Černokostelecká: 5. 9. – 11. 9.
TRAM Vršovická (Kubánské nám.): 13. 9. – 18. 9.
TRAM Malostranská: 13. 9. – 18. 9.
TRAM Na Veselí: od 19. 9. (kolejový přejezd Pražského povstání)
Krátkodobé výluky TRAM

BUS Jabloňová: předpoklad do cca října
BUS Bucharova (více etap): do cca konce října
BUS Koněvova (3. etapa): předpoklad do konce října
BUS Suchdol (více etap): předpoklad do konce listopadu
BUS Radotín: do 9. 12.
BUS Jinonice: předpoklad do března 2021

-------------------------------------------

Plánované výluky metra:

•

Pražského povstání – Kačerov 26. 9. – 28. 9.

Finanční sumář
za 1-7/2020

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za období 1-7/2020
Za hodnocené období bylo dosaženo ztráty ve výši -798 475 tis. Kč, tj. oproti plánu
rozdíl ve výši -804 725 tis. Kč.
Plán

Výsledek hospodaření DP celkem

Skutečnost

Rozdíl

6 250

-798 475

-804 725

provozní výsledek hospodaření

34 022

-785 411

-819 433

finanční výsledek hospodaření

-27 772

-13 064

14 708

z toho:

Náklady DP celkem, resp. rozdíl skutečných celkových nákladů a plánu je výsledkem
překročení nákladů v položce prodané cenné papíry a podíly (1 000 000 tis. Kč) a současně
nedočerpání provozních nákladů. Překročení výnosů DP celkem bylo obdobně ovlivněno
položkou tržby z prodeje cenných papírů a podílů (1 000 000 tis. Kč) a současně nižšími
tržbami z jízdného a nižší kompenzací oproti plánu v důsledku výrazného snížení dopravních
výkonů v souvislosti s epidemií způsobenou covid-19.
Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za ZVS
- provoz MHD (14 707 640 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 8 190 459 tis. Kč.
Kompenzace je zasílána měsíčně ve výši 1/12 z ročního objemu a časově není v souladu
s čerpáním nákladů.
Pro evidenci zvýšených nákladů v souvislosti s dopady epidemie covid-19 bylo ke dni
9. 3. 2020 aktivováno nákladové středisko 600011 v působnosti BŘ, na které jsou všemi
organizačními útvary alokovány související náklady. Za období 1-7/2020 činily celkové náklady
na stř. 600011 částku 51 797 tis. Kč.

MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ PROVOZNÍCH
NÁKLADŮ A VÝNOSŮ za 1-7/2020 a 2019
v tis. Kč

12 237 676

Skutečnost
za stejné období
minulého roku
11 011 192

1 060 132

1 102 195

-42 063

588 768

608 506

-19 738

1 192 107

1 204 936

-12 829

546 odpis pohledávky

170 866

312 418

-141 552

548 ostatní provozní náklady

256 975

281 633

-24 658

554 změna stavu ostatních rezerv

-122 981

-102 923

-20 058

588 změna stavu nedokončené výroby

-212 894

-112 072

-100 822

11 439 201

11 154 208

284 993

209 640

117 231

92 409

-798 475

143 016

-941 491

Účet

** NÁKLADY provozní celkem
*

Rozdíl
r. 2020 - 2019
1 226 484

z toho výběr nákladových účtů v úspoře:
501 spotřeba materiálu
502 spotřeba energie
518 ostatní služby

** TRŽBY provozní celkem
*

Skutečnost
1-7/2020

z toho výběr výnosových účtů překročených:
648 ostatní provozní výnosy

*** PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

PŘEHLED TRŽEB PID za 1-7/2020 a 2019
v tis. Kč

TRŽBY PID CELKEM
TRŽBY za přirážky k jízdnému
TRŽBY PID CELKEM
vč. přirážek k jízdnému
Podíl ostatních dopravců na tržbách:

TRŽBY DP CELKEM
bez přirážek k jízdnému
a bez ostatních dopravců

SKUTEČNOST 1-7/2020
MHD(P+0)
vnější pásma
Celkem
1 697 556
194 780
1 892 336
109 968
0
109 968
1 807 524

194 780

2 002 304

SKUTEČNOST 1-7/2019
%
MHD(P+0)
vnější pásma
Celkem 2020/2019
2 315 027
208 404 2 523 431
74,99
140 324
0
140 324
78,37
2 455 351

208 404

2 663 755

75,17

316 441 tis. Kč

1 575 895 tis. Kč

Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů,
jízdenky na jednotlivou jízdu, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného.
Zaměstnanecké kupóny na vlak - kupón Vlak Praha v hodnotě 2 130,- Kč (včetně DPH):
K 31. 7. 2020 bylo prodáno celkem 147 kusů v celkové hodnotě 313 110,- Kč. Výnosy (tržby)
z prodeje těchto kupónů nejsou DP (nejsou na tržbových účtech), ale jsou převáděny ČD.
Kupón Vlak Praha platí pro všechny vlaky zapojené do systému PID na území hl. m. Prahy
v pásmech P, 0, B. V současné době se jedná o vlaky dopravců - České dráhy, Arriva vlaky
a KŽC Doprava.

FINANCOVÁNÍ
Na začátku července 2020 měl DP na bankovních účtech 7 153 mil. Kč a krátkodobé
závazky z obchodních vztahů ve výši 971,7 mil. Kč (+4 000 mil. Kč ze směnečného
programu).
Na období červenec a srpen vyjednal DP výhodnější úročení zůstatků pro účet u ČSOB,
a. s. a pro účty u České spořitelny, a.s.
Z velkých příjmů obdržel DP kromě tržeb z jízdného zálohu na kompenzaci dle přílohy
č. 5 Smlouvy o veřejných službách ve znění dodatku č. 42 ve výši 1 225 mil. Kč, dotaci
na infrastrukturu ve výši 31,7 mil. Kč a v rámci programu Antivirus částku 13,7 mil. Kč.
Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc květen ve výši 94,9 mil. Kč.
V investiční oblasti byly významnější výdaje u firem Hochtief CZ a.s. (geologický průzkum
trasy I.D a bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí - 69,3 mil. Kč),
AŽD Praha s.r.o. (komplexní bezpečnostní systém - 59 mil. Kč), Metrostav a.s. (geologický
průzkum trasy I.D - 45 mil. Kč), SOR Libchavy spol. s r.o. (9x doplatek za bus NB12
a 2x doplatek za bus NB18 – 35,7 mil. Kč), HANES s.r.o. (úklidové vozidlo a záloha
na dvoucestné vozidlo - 22,2 mil. Kč) a ČD - Telematika a.s. (rekonstrukce
vzduchotechniky ve stanici metra Muzeum - 21,4 mil. Kč).
Na konci měsíce měl DP na bankovních účtech 7 172 mil. Kč a krátkodobé závazky
z obchodních vztahů činily 887 mil. Kč (+4 000 mil. Kč ze směnečného programu).

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ
Po uvolnění mimořádných opatření zavedených v souvislosti s pandemií covid-19
se tržby především za jízdné zvyšují velmi zvolna.
Firmy mohly požádat u faktur za nájemné v objektech DP o odklad plateb až do konce
roku 2020. Při platbě může nájemce uhradit 70 % z předpisu nájemného a zbývajících 30
% uplatní DP v rámci programu Antivirus nájemné. Vývoj CF za úhrady faktur zejména
za nájemné je proto těžko predikovatelný.
Ve druhé polovině září vystaví DP v rámci směnečného programu nahrazující směnky
ve stejné výši a uhradí zajištění a úroky z obchodu.

Personální úsek

Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení s komisí
(aktualizace k 9. 9. 2020 včetně)
Útvar

Název útvaru

PM

Termín vyhlášení

Status

Termín obsazení PM

1.

900510

odd. Projekty

vedoucí oddělení

29.11.2019

ukončeno – vybrán
1. 2. 2020
interní kandidát

2.

900510

odd. Projekty

projektový manažer

29.11.2019

ukončeno – vybrán
1. 2. 2020
externí kandidát

3.

229300

provoz Elektrické stroje

vedoucí provozu IV

24.1.2020

ukončeno – vybrán
1. 5. 2020
interní kandidát

4.

238000

Provozovna Vnitropodniková
doprava

vedoucí provozovny

21.2.2020

ukončeno – vybrán
15. 6. 2020
externí kandidát

5.

410010

odd. Strategie a rozvoj IT

projektový manažer
(2 místa)

30.4.2020

6.

600230

odd. Požární prevence

vedoucí oddělení

18. 6. 2020

7.

800300

odbor Investice Metro

projektový manažer

1. 7. 2020

probíhá

8.

900510

odd. Projekty

projektový manažer

12. 8. 2020

probíhá

ukončeno –
vybráni externí
červen 2020
kandidáti
ukončeno – vybrán
září 2020
interní kandidát

Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí, obsazených přímým výběrem
(aktualizace k 9. 9. 2020 včetně)
pozn.: z rozhodnutí představenstva DPP došlo k 1. 4. 2019 k rozdělení úseku technického na dva samostatné úseky: na úsek technický – Povrch,
který řeší problematiku zajištění povrchové dopravy, a na úsek technický – Metro, který řeší problematiku zajištění speciální dráhy – metra.
Obsazení PM z
Útvar
Název útvaru
PM
Od
interních/externích
Schváleno PŘ
zdrojů

1.

811320

stř. Údržba ESZ a ochran

vedoucí střediska V

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

2.

850000

jednotka Technologická zařízení a
OSM

vedoucí jednotky

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

3.

820000

jednotka Sdělovací a zabezpečovací vedoucí jednotky

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

4.

810100

odbor Provozně-technický

vedoucí odboru

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

5.

850120

odd. Strojní

vedoucí oddělení III leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

6.

831130

stř. Trať C

vedoucí střediska III leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

7.

900600

odbor Komunikace

vedoucí odboru

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

8.

840000

jednotka Dopravní zařízení

vedoucí jednotky

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

9.

400630

odd. Provozní sklady

vedoucí skladu III

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

10.

900020

odd. Metro D

vedoucí oddělení

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

11.

810000

jednotka Elektrotechnika

vedoucí jednotky

leden 2020

interní zdroj

prosinec 2019

Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí, obsazených přímým výběrem
(aktualizace k 9. 9. 2020 včetně)
pozn.: z rozhodnutí představenstva DPP došlo k 1. 4. 2019 k rozdělení úseku technického na dva samostatné úseky: na úsek technický – Povrch,
který řeší problematiku zajištění povrchové dopravy, a na úsek technický – Metro, který řeší problematiku zajištění speciální dráhy – metra.

Útvar

Název útvaru

PM

Od

12.

810120

odd. Automatizace ESZ

vedoucí oddělení III leden 2020

13.

900250

odd. Smlouvy

vedoucí oddělení

14.

900240

odd. Právní podpora

15.

820110

16.

Obsazení PM z
interních/externích
zdrojů

Schváleno PŘ

interní zdroj

prosinec 2019

duben 2020

interní zdroj

březen 2020

vedoucí oddělení

duben 2020

interní zdroj

březen 2020

odd. Sdělovací technika

vedoucí oddělení

duben 2020

interní zdroj

březen 2020

410410

odd. Uživatelská podpora
Sokolovská

vedoucí oddělení

duben 2020

interní zdroj

březen 2020

17.

820120

odd. Zabezpečovací technika vedoucí oddělení

duben 2020

interní zdroj

březen 2020

18.

410440

odd. Uživatelská podpora CD vedoucí oddělení

duben 2020

interní zdroj

březen 2020

19.

410010

odd. Strategie a rozvoj IT

projektový manažer květen 2020

Interní zdroj

duben 2020

20.

410120

odd. Provozní aplikace

vedoucí oddělení

duben 2020

interní zdroj

březen 2020

21.

851240

stř. Elektrická zařízení TC a
HU-ZL

vedoucí střediska

duben 2020

interní zdroj

březen 2020

22.

400630

odd. Provozní sklady

vedoucí skladu III

červen 2020

Interní zdroj

květen 2020

Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí, obsazených přímým výběrem
(aktualizace k 9. 9. 2020 včetně)
pozn.: z rozhodnutí představenstva DPP došlo k 1. 4. 2019 k rozdělení úseku technického na dva samostatné úseky: na úsek technický – Povrch,
který řeší problematiku zajištění povrchové dopravy, a na úsek technický – Metro, který řeší problematiku zajištění speciální dráhy – metra.

Útvar

Název útvaru

PM

Od

Obsazení PM z
interních/externích
zdrojů

Schváleno PŘ

23.

200300

odbor Investice Povrch

projektový manažer červenec 2020

interní zdroj

červen 2020

24.

238150

stř. Nákladní vozidla

vedoucí střediska IV červenec 2020

interní zdroj

červen 2020

25.

200300

odbor Investice Povrch

projektový manažer
červenec 2020
(3 pracovní místa)

interní zdroj

červen 2020

26.

130030

odd. Vzdělávání - Autobusy

vedoucí oddělení

červenec 2020

interní zdroj

červen 2020

27.

800300

odbor Investice Metro

projektový manažer
červenec 2020
(3 pracovní místa)

interní zdroj

červen 2020

28.

110240

odd. Správa stanic

vedoucí oddělení

červenec 2020

interní zdroj

červen 2020

29.

841120

stř. Trať B

vedoucí střediska

srpen 2020

interní zdroj

červenec 2020

30.

410000

jednotka Informační
technologie

vedoucí jednotky

září 2020

externí zdroj

srpen 2020

Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí, obsazených přímým výběrem určeným následníkem
(aktualizace k 9. 9. 2020 včetně)
pozn.: z rozhodnutí představenstva DPP došlo k 1. 4. 2019 k rozdělení úseku technického na dva samostatné úseky: na úsek technický –
Povrch, který řeší problematiku zajištění povrchové dopravy, a na úsek technický – Metro, který řeší problematiku zajištění speciální dráhy
– metra.
Útvar

Název útvaru

PM

Termín obsazení PM

1.

811300

provoz Elektrické stanice

vedoucí provozu

1. 1. 2020

2.

111100

provoz Trať A a DH

vedoucí provozu

1. 7. 2020

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Přehled PM, na která by mělo být vyhlášeno VŘ s komisí, obsazených přímým výběrem ze skupiny
Perspektivní zaměstnanci (aktualizace k 9. 9. 2020 včetně)
pozn.: z rozhodnutí představenstva DPP došlo k 1. 4. 2019 k rozdělení úseku technického na dva samostatné úseky: na úsek technický
– Povrch, který řeší problematiku zajištění povrchové dopravy, a na úsek technický – Metro, který řeší problematiku zajištění speciální
dráhy – metra.
Útvar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Název útvaru

PM

Termín obsazení PM

Přehled počtu vyhlášených výběrových řízení na obsazení volného pracovního místa bez komise
(aktualizace k 9. 9. 2020 včetně)
Počet výběrových řízení zveřejněných na
intranetu DP

Počet výběrových řízení zveřejněných na
karierních stránkách DP, www.jobs.cz
nebo www.prace.cz

k 16. 1. 2020 včetně

95

63

k 13. 2. 2020 včetně

90

55

k 12. 3. 2020 včetně

93

58

k 13. 5. 2020 včetně

110

60

k 11. 6. 2020 včetně

87

47

k 16. 7. 2020 včetně

91

43

k 13. 8. 2020 včetně

81

36

k 9. 9. 2020 včetně

80

40

Termín

Přehled absolventských míst pro SŠ - stav k 31. 8. 2020 – obsazeno 6 z 20 AM
Číslo AM

Útvar, kterému je
AM převedeno

Název profese/funkce

Nástup na AM
dne

Předpoklad
uvolnění AM

Ročník ABP

500420.804

226700 (JSVT)

lakýrník

10. 9. 2018

31. 8. 2020

2.

500420.803

811130 (JE)

provozní elektrikář

1. 11. 2019

31. 10. 2021

1.

500420.802

811120 (JE)

provozní elektrikář

11. 11. 2019

31. 10. 2021

1.

500420.810

811320 (JE)

provozní elektrikář

1. 12. 2019

30. 11. 2020

1.

500420.811

811320 (JE)

provozní elektrikář

1. 4. 2020

31. 3. 2021

1.

500420.812

811320 (JE)

provozní elektrikář

1. 4. 2020

31. 3. 2021

1.

Přehled absolventských míst pro VŠ - stav k 31. 8. 2020 – obsazeno 2 z 10 AM
Číslo AM

Útvar, kterému je AM
převedeno

Název funkce

Nástup na AM
dne

Předpoklad
uvolnění AM

Ročník ABP

500420.827

810110 (JE)

Provozní pracovník
technologií a staveb VI

1. 7. 2020

30. 6. 2021

1.

1. 7. 2020

30. 3. 2021

1.

Provozní pracovník
technologií a staveb V
500420.828

850120 (JTZ a OSM)

Program Kariérové poradenství pro VŠ
Souhrnný přehled zaměstnanců evidovaných v Programu Kariérové poradenství pro VŠ
Souhrnný přehled zaměstnanců evidovaných v Registru vysokoškoláků – stav k 31. 8. 2020
Ukončená VŠ kvalifikace

Studující VŠ
bez uzavřené kvalifikační dohody

Studující VŠ
s uzavřenou kvalifikační dohodou

35

3

0

Rekapitulace: k 31. 8. 2020 evidováno v Registru vysokoškoláků
celkem 38 zaměstnanců

Přehled kariérových míst (KM) obsazených zaměstnanci z Registru vysokoškoláků – stav k 31. 8.
2020
pro VŠ: z 5 KM k 31. 7. 2016 neobsazno žádné KM
Číslo KM
Útvar s přiděleným KM

Název funkce na KM

Rekapitulace KM pro VŠ: z 5 KM k 31. 8. 2020 obsazeno 0 KM

Nástup na KM

Předpokládané
uvolnění KM

Program Kariérové poradenství pro SŠ

Přehled kariérových míst (KM) obsazených zaměstnanci se středním vzděláním s maturitní
zkouškou – stav k 31. 8. 2020

Číslo KM

Útvar s přiděleným KM

Název funkce na KM

Nástup na KM

Předpokládané
uvolnění KM

500420.894

810200 (JE)

Dispečer VI

1. 7. 2020

31. 8. 2020

Rekapitulace
KM
SŠ:
z 5 neobsazno
KM k 31. 8. žádné
2020 obsazeno
1 KM
pro VŠ: z 5 KM
k pro
31. 7.
2016
KM

Počty zaměstnanců 2020
Kategorie

Plán PM k 1. 8. 2020

Evid. počet zam. k 31. 8. 2020

systemizovaná nesystemizovaná systemizovaná nesystemizovaná
PM
PM
PM
PM
Ř MHD celkem

4 628

146

4 419

9

Metro + strojvedoucí metra - kurz

709

48

664

0

Tramvaje + řidič tram. - frekventant

1 524

48

1 424

9

Autobusy + řidič autobusu - kurz

2 395

50

2 331

0

3 691

37

3 567

6

3 253

28 + 9

3 142

0+6

438

0

425

0

TH celkem

3 240

14

3 173

4

z toho
dle bodu 2.5.1 b) KS
+ kariérová místa + externí zakázka + absolvent

2 209

9+2+2

2 164

0+1+2

dle bodu 2.5.1 a) KS - dozorčí

713

0

695

0

z toho
dle bodu 2.5.1 a) KS – ostatní
+ kariérová místa

318

1

314

1

absolventi (PM bez přiřazené kategorie)

0

19

0

0

11 559

216

11 159

19

z toho

D vč. POP celkem
z toho

D + externí zakázka + absolvent

z toho

POP

z toho

Celkem

Celkem DP systemizovaná +
nesystemizovaná PM

11 775

11 178

z toho
absolventi

6

2

8

Celková míra fluktuace za rok 2020
Rok 2020 Celkem
celkový počet RPP
457

průměrný počet zam.
11 108

míra fluktuace
4,11

průměrný počet zam.
3 125

míra fluktuace
4,19

průměrný počet zam.
427

míra fluktuace
4,45

kat. D
celkový počet RPP
131

kat. POP
celkový počet RPP
19

kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS
celkový počet RPP
87

průměrný počet zam.
2 160

míra fluktuace
4,03

kat. TH dle bodu 2.5.1 a) KS
celkový počet RPP
20

průměrný počet zam.
1 012

míra fluktuace
1,98

průměrný počet zam.
674

míra fluktuace
2,82

průměrný počet zam.
1 444

míra fluktuace
5,12

průměrný počet zam.
2 266

míra fluktuace
4,72

Strojvedoucí metra
celkový počet RPP
19

ŘMHD - Tramvaje
Celkový počet RPP
74

ŘMHD - Autobusy
celkový počet RPP
107

Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích
za rok 2020
Nástupy

Převody

Výstupy

z kat.

do kat.

Dělníci

176

131

23

8

POP

14

19

4

6

TH

104

107

2

30

ŘMHD

355

200

22

7

strojvedoucí metra

14

19

4

2

řidič tramvaje

68

74

10

2

řidič autobusu

273

107

8

3

z toho:

Rozdíl nárůstem

192

Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,46 %

Převody jen mezi řidiči MHD
za rok 2020
Kategorie ŘMHD

z profese

do profese

strojvedoucí metra

4

3

řidič tramvaje

0

3

řidič autobusu

4

2

Celkem

8

8

Vnitropodniková fluktuace (vztažená k celkovému počtu zaměstnanců) 0,07 %
Fluktuace (vztažená k počtu řidičů MHD)

0,18 %

