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adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   
zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  
IČ 00005886 DIČ CZ00005886  www.dpp.cz Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, Praha 9 - Vysočany, 
IČO: 00005886 /dále jen „Povinný subjekt“), obdržel dne 12.11.2021 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 uvedeným dotazům:  
 
A. Mezi společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 
22  Praha 9, IČ: 00005886 jako mandantem a společností Inženýring dopravních staveb a.s., se sídlem Na 
Morání 360/3, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 27923673, jako mandatářem, byla uzavřena 
obstaravatelská mandátní smlouva, č. DPP: 000914, číslo stavby: 0106497 jejímž předmětem je 
inženýrská a poradenská činnost pro zadavatele při přípravě a realizaci stavby provozního úseku 
trasy I.D pražského metra (dále jen „Smlouva“) 
 
1. Kdy, v jaké výši a komu bylo poskytnuto plnění dle výše uvedené Smlouvy? 
2. Jaká soudní řízení či rozhodčí řízení byla vedena v souvislosti s touto Smlouvou a s jakým výsledkem? 
 
 
B. Mezi hlavním městem Prahou, jako mandantem a společností Inženýring dopravních staveb a.s., IČ: 
601 94 260, se sídlem na adrese Praha 2, Na Morání 360/3, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 27923673, 
jako mandatářem, byla uzavřena obstaravatelská mandátní smlouva, č. C/21/539/04 ze dne 22.12.1997 
(dále jen „Smlouva II.“) 
 
3. Kdy, v jaké výši a komu bylo poskytnuto plnění dle výše uvedené smlouvy II.? 
4. Jaká soudní řízení či rozhodčí řízení byla vedena v souvislosti s touto Smlouvou a s jakým výsledkem? 
 
 
C. Společnost Inženýring dopravních staveb a.s., se sídlem Na Moráni 360/3, Nové Město, 128, Praha 2, 
IČ: 27923673 (dříve Inženýring dopravních staveb a.s., IČ: 601 94 260, se sídlem na adrese Praha 2, Na 
Moráni 3/360, PSČ: 128 00), vykonávala činnost správce stavby MO Blanka. 
 
5. Byla vyplacena odměna za výkon činnosti správce stavby, pokud ano, v jaké výši a komu? 

 
D. Společnost Inženýring dopravních staveb a.s., se sídlem Na Moráni 360/3, Nové Město, 128, Praha 2, 
IČ: 27923673 (dříve Inženýring dopravních staveb a.s., IČ: 601 94 260, se sídlem na adrese Praha 2, Na 
Moráni 3/360, PSČ: 128 00), vykonávala činnosti v rámci zkušebního provozu MO Blanka. 
 
6. Byla vyplacena odměna za tyto činnosti v rámci zkušebního provozu MO Blanka, pokud ano, v jaké výši 

a komu? 
 
 

Váš dopis značky / ze dne 12.11.2021 

naše značka 2020/65/900200 

vyřizuje / linka  

místo odeslání / dne Praha 20.12.2021 
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V návaznosti na výše uvedené dotazy Vám sdělujeme následující. 
 
Ad A) 1. Přílohou vyjádření Vám zasíláme finanční plnění dle Smlouvy (č. 000914 00 09). 
          2. S výše uvedenou Smlouvou nebyla a nejsou vedena žádná soudní ani rozhodčí řízení. 
 
Ad B), C), D) V této části žádosti se dle ust. § 14 odst. odst. 5 písm. c) InfZ žádost odkládá, neboť tyto 

dotazy se nevztahují k působnosti Povinného subjektu, jelikož Povinný subjekt nebyl smluvní stranou. 
 
 
 
………………………………                     
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

  
vedoucí odboru Právní 
 
 
 
Příloha: výše plnění dle Smlouvy (č. 000914 00 09) 

 
 
 




