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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 27.04.2022 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 informace k níže 
uvedenému dotazu: 
 
„Rád bych získal přehled zakázek společnosti Tycová a partneři, IČO:  067 56 786 od Dopravního podniku 
hl. m. Praha od 1.1.2018 do 27.4.2022. Uveďte prosím vždy tyto údaje: datum uzavření smlouvy, předmět 
jejího plnění, předpokládaný finanční objem zakázky, výčet dodaných výstupů, odpracované hodiny a 
vyfakturované prostředky.“ 
 
V návaznosti na Váš výše uvedený dotaz Vám sdělujeme následující informace. 
 
smlouva uzavřena předmět před. 

fin.objem 
plnění 

výstupy odpracované 
hodiny 

vyfakturované 
prostředky 

000259 00 
19 

17.04.2019 Právní 
poradenství 

Poptávkové 
řízení 

předpokládaná 
hodnota: 

11.800.000,- 
Kč bez DPH, 
celkem bylo 
uzavřeno 16 

smluv 

0 0 0 

000251 00 
20 

21.05.2020 Právní 
poradenství 

Poptávkové 
řízení 

předpokládaná 
hodnota: 

9.800.000,- Kč 
bez DPH, 

celkem bylo 
uzavřeno 16 

smluv 

0 0 0 

 
 
 
 
 

Váš dopis značky / ze dne 27.04.2022 

naše značka 2022/22/900200 
ZN/7097/22 
 

vyřizuje / linka  
 

místo odeslání / dne Praha/ 05.05.2022 

 

 
 

 

http://www.dpp.cz/
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 …                     

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

  
vedoucí odboru Právní 
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