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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: 00005886, obdržel dne 01.03.2022 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 informaci k níže 
uvedenému dotazu: 
 

   „V rámci zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádáme o informace, týkající 
se vypsaných poptávkových řízení na pronájem komerčních prostor, jež měla nejzazší termín pro podání 
nabídek dne 22.února 2022 do 14:00, a to konkrétně o tyto informace: 

 
Seznam všech účastníků, kteří podali nabídky do poptávkových řízení k níže uvedeným jednotkám; 
Výši podaných nabídek jednotlivých uchazečů k níže uvedeným jednotkám; 
Zda bylo u některé jednotky rozhodnuto o podpisu nájemní smlouvy na dobu určitou, popř. na jak dlouho a 
s jakou sjednanou výpovědní lhůtou. 
Výše uvedené informace uctivě sdělte k těmto jednotkám: 

 
; Letňany – LT 14/338; Muzeum – MUC 8/347 a MUC 6/349; Hradčanská HR 9/432; Háje HA 2/630 
; Vltavská VL 1/630 

 
V návaznosti na Váš výše uvedený dotaz Vám v příloze zasíláme výsledky poptávkového řízení na 
nebytové prostory metra ze dne 24.02.2022 s termínem dodání nabídek do 22.02.2022. Dále Vám 
sdělujeme, že všichni vítězové, kteří DPP k datu vyřízení Vaší žádosti kontaktovali, mají zájem o uzavření 
standardní smlouvy na dobu neurčitou (s 6 měsíční výpovědní lhůtou i bez udání důvodu). 
 
 
 
……………………………………                     
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

  
vedoucí odboru Právní 
 
Příloha: výše uvedené 

Váš dopis značky / ze dne 01.03.2022 

naše značka 2022/12/900200 
ZN/4491/22 

vyřizuje / linka  

místo odeslání / dne Praha /09.03.2022 
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