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ROZHODNUTÍ 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „DPP" 
nebo „povinný subjekt“ a „InfZ“), rozhodl z podle § 218 odst. 2 písm. b) zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve spojení s § 15 InfZ o žádosti  

(dále jako “žadatel“) ze 
dne 27.01.2020, o poskytnutí informací k níže uvedenému dotazu podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím: 
 
„Žadatel Vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádá o poskytnutí těchto informací týkajících se zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem „Vytvoření nového Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – TRAMVAJE“, ev. č. ve 
Věstníku veřejných zakázek: Z2019-021496 (dále jen „veřejná zakázka“): 

- sdělení nabídkových cen z nabídek obou účastníků předmětného zadávacího řízení veřejné 
zakázky, tj. 

• o společnosti AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO: 
48029483, a 

• o společnosti Ayudate a.s., se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 
05578621, 

a to v členění dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. 
 

takto: 
 

Žádost se z důvodu ochrany důvěrných informací poskytnutých v zadávacím řízení odmítá. 
 
 

Odůvodnění: 
 
Povinný subjekt ve smyslu § 4 odst. 4 správního řádu umožnil dotčeným osobám, tj. společnostem AŽD 
Praha s.r.o. a Ayudate a.s., uplatnit jejich práva a oprávněné zájmy, když tyto společnosti vyzval, aby 
sdělily, zda žadatelem požadované údaje, které poskytly v zadávacím řízení podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, považují za důvěrné. 
 

Váš dopis značky / ze dne 15.01.2020 

naše značka 2020/6/900200 

vyřizuje / linka  

místo odeslání / dne Praha  11.03.2020 

 
 

 
  

  
 
 

 

http://www.dpp.cz/
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Společnost AŽD Praha s.r.o. ve svém vyjádření uvedla, že považuje informace a údaje sdělené ve 
veřejné zakázce VZ0072541 za důvěrné ve smyslu § 218 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, 
neboť zahrnují informace technické a obchodní povahy, které obsahují obchodní tajemství. 
 
Společnost Ayudate a.s. s poskytnutím požadovaných informací rovněž nesouhlasila. 
 
Z výše uvedených důvodů tedy povinný subjekt rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
 
Poučení: 
 
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení podáním, doručeným 
Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti. O odvolání rozhoduje představenstvo společnosti. 

 
 

 
 

                    
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

  
vedoucí právního odboru 
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