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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 
uvedeným dotazům: 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 
1) Prosím o zaslání seznamu jednotlivých zasedání dozorčí rady společnosti od ledna 2016 do 
posledního zasedání DR včetně seznamu členů, kteří se jednání zúčastnili a kteří byly omluveni. 
Pokud se některý člen DR zúčastnil pouze části jednání DR, uveďte ho prosím jako člena, který se 
DR zúčastnil. Prosím o uvedení těchto údajů do přiloženého Excelu 
2) Prosím o uvedení odměny/platu každého člena DR za každý kalendářní rok 2016 až 2021. 
3) Je výše odměny člena DR vázána na účast na zasedání DR anebo je na tomto faktu nezávislá? 
 
V návaznosti na Vaše výše uvedené dotazy Vám sdělujeme následující. 
 
Ad 1) Zpracováno v xls,, viz příloha č.1. 
 
Ad 2) O tom, kdo bude dlouhodobě uvolněný člen Zastupitelstva hl. m. Prahy (a tedy nebude pobírat 
odměnu za členství/funkci v dozorčí radě DPP) rozhoduje usnesením Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
(dohledatelné na webu HMP www.praha.eu). Den vzniku členství/funkce v dozorčí radě DPP lze dohledat v 
rejstříku - Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz). 
Stanovení výše odměn a systém odměňování je uveden v přiloženém souboru pdf,, viz příloha č. 2. 
 
Ad 3) Odměna není vázána na účast na jednání DR. 

  
 
…                     

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

  
vedoucí odboru Právní 

 
Příloha: Příloha č. 1 seznam jednotlivých zasedání DR DPP vč. účasti členů DR DPP 
             Příloha č. 2 odměny členů DR DPP   

Váš dopis značky / ze dne 27.04.2022 

naše značka 2022/21/900200 
ZN/6889/22 
 

vyřizuje / linka  
 

místo odeslání / dne Praha/ 17.05.2022 

 

 
 

 
 

http://www.dpp.cz/
http://www.praha.eu/



