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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, Praha 9 - Vysočany, 
IČO: 000 05 886, obdržel dne 17.01.2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o informaci, mimo jiné, k 
níže uvedeným dotazům (v ostatních otázkách je zvlášť vydáváno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti): 

 
„2. Jaké jsou aktuální předpokládané náklady na celou stavbu metra s ohledem na aktuální rostoucí 
ceny stavebních materiálů, služeb i energií? 
7. Nechal si Dopravní podnik hl. m. Prahy zpracovat právní stanovisko k možnosti vypovězení či 
omezení Obstaravatelské mandátní smlouvy? 
8. Kdo (jaká advokátní kancelář, společnost, znalecký ústav atd.) toto stanovisko k možnosti 
vypovězení smlouvy zpracoval a s jakým závěrem či doporučením?“ 
 

 
V návaznosti na Váš výše uvedený dotaz Vám sdělujeme požadované informace. 
 
Ad 2) Předpokládané náklady na celou stavbu metra trasy D v současné době představují výši 97,79 mld. 
Kč, což je známo z veřejně přístupných zdrojů a vyjádření DPP – např.: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3412700-ministerstvo-dopravy-zamitlo-namitku-o-podjatosti-
magistratu-u-stavby-metra-d-jeste, https://www.dpp.cz/metro-d/popis-projektu/stav-pripravy  
Ad  7) Ano, právní stanovisko bylo zpracováno a předloženo orgánům společnosti. 
Ad 8) Právní stanovisko bylo zpracováno advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní 
kancelář (IČO: 26454807). Ve zbytku povinný subjekt odkazuje na souběžné rozhodnutí o odmítnutí části 
této žádosti. 

 
 
 

……………………………………                     
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

  
vedoucí odboru Právní 

Váš dopis značky / ze dne 17.01.2022 

naše značka 2022/1a/900200 
ZN/1834/22 
 

vyřizuje / linka  

místo odeslání / dne Praha / 28.01.2022 
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