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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 22.02.2022 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 
uvedeným dotazům: 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádat o  aktuální náklady 
související s náklady na provoz a údržbu budov areálů: 

- roční náklad na technickou správu budov 
- paušální roční náklad mezd údržby; průměrný denní počet pracovníků zajišťující denní 
údržbu; celková plocha objektu v m2 (pokud existuje evidence plochy) 
- náklady na subdodavatele údržby, vč. pohotovostí (odborný servis) 
- roční náklady na opravy (OPEX) 
- roční náklady na revizní činnosti 
- náklady na havárie na objektech na technologiích 
- roční objem investičních oprav (CAPEX) 
- roční náklad na řízení údržby (FM manager, provozní vedoucí…) 
- roční náklad na úklid budov 
- paušální roční náklad insourcing/outsourcing, počet m2 denních úklidů (pokud existuje 
evidence); průměrný denní počet pracovníků úklidu 
- roční objem speciálních úklidových prací (mytí oken, čištění koberců, voskování tvrdými 
vosky) 
- počet m2 oken (1 strana), počet m2 koberců, počet m2 plochy k voskování 
- počet m2 sociálních zařízení (WC + sprchy/koupelny) 
- roční náklad na úklid venkovní plochy 
- roční náklad paušálních výkonů v letním období (vč. m2 - pokud existuje evidence) 
- roční náklad paušálních výkonů v zimním období (vč. m2 - pokud existuje evidence), počet 
sněhodnů v r.2021 (pokud existuje evidence) 
- roční náklad na řízení úklidu vnitřního i venkovního (FM manager, quality manager, 
oddělení nákupu) 
- jaký SW CAFM používáte, máte aktuální pasport budov? 

Váš dopis značky / ze dne 22.02.2022 

naše značka 2022/6/900200 
ZN/4214/22 
 

vyřizuje / linka  

místo odeslání / dne Praha / 10.03.2022 

 
 
 

 

http://www.dpp.cz/
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V návaznosti na Vaše výše uvedené dotazy Vám přílohou vyjádření zasíláme požadované informace 
v excel. tabulce, které má Dopravní podnik hl. m. Prahy k dispozici. U personálních nákladů se jedná o 
náklad kompletního týmu odboru Technická správa objektů, tj. cca 130 zaměstnanců. 
K Vašemu poslednímu dotazu „Jaký SW CAFM používá DPP?“ uvádíme, že jsou to programy SAPRem  a 
Misys. Pasport budov má DPP zpracován jen částečně, k datu vyřízení žádosti na pasportu DPP stále 
pracuje. 

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

  
vedoucí odboru Právní 
 
 
Příloha: excel. tabulka s požadovanými údaji 




