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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 
Praha 9, IČO: 00005886, obdržel dne 04.03.2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), v níž žádáte o informace k níže 
uvedenému dotazu: 
 

 „Chtěl bych se zeptat jaké je zázemí ubytovny - pokoje, toalety a sprchy. Chtěl bych se ještě zeptat kolik se 
pohybují celkové náklady na ubytovnu i s vaším benefitem od firmy.“ 

 
 V návaznosti na Váš výše uvedený dotaz Vám sdělujeme následující. Předmětem odpovědi je ubytovna na 

garáží Řepy, jelikož jiné ubytovny neprovozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. 
 Ubytovna garáže Řepy je rozdělena do dvou částí - nová a stará. V nové části ubytovny je 14 buněk, kdy 

součástí buňky jsou dva pokoje pro tři osoby (jeden dvoulůžkový, jeden jednolůžkový), WC a koupelna se 
sprchovým koutem. Celkem 14 jednolůžkových pokojů ,14 dvoulůžkových pokojů, 14 WC  a 14 koupelen. 
Ve staré části ubytovny je 6 dvoulůžkových pokojů se společnou koupelnou, WC – 2x umyvadlo, 2x WC, 2x 
mušle, 3x sprcha. Společná kuchyň je pro všechny ubytované. V kuchyni jsou 3 el. sporáky, 2x 2m dlouhá 
kuchyňská linka s dřezem, mikrovlnná trouba a ledničky s mrazákem. Ubytovací kapacita je celkem 54 
osob. Celkové náklady na ubytovnu činí 5 463 222,63 Kč včetně příspěvku na ubytování. Náklady jsou 
uvedeny za rok 2019. 

 V případě zájmu zaměstnance DPP o ubytování v ubytovně provozované DPP zaměstnanec platí na 
jednolůžkovém pokoji 2.200 Kč za měsíc a zaměstnavatel přispívá na toto ubytování částkou 1.500 Kč. 
Pokud je zaměstnanec ubytován na dvoulůžkovém pokoji, platí 1.900 Kč za měsíc v nové části ubytovny , 
1.750  Kč za měsíc ve staré části ubytovny s tím, že opět zaměstnavatel přispívá na toto ubytování částkou 
1.500 KČ. 
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