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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 25.07.2022 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: 

 
„1) poskytnutí účinných smluv o poskytování právních služeb, na základě kterých advokáti zastupují 

Vaší společnost při vymáhání pohledávek – nároků Vaší společnosti na zaplacení částek jízdného 
a dalších částek dle smluv o přepravě osob včetně příslušenství, jestliže je dlužník nezaplatil po 
zjištění pracovníků Vaší společnosti (dále jen „Pohledávky“);  

 
2) ve sdělení počtu exekučních řízeních zahájených Vaší společností jako oprávněným při vymáhání 

Pohledávek za posledních 5 let (dále jen „Počet exekučních řízeních“);  
 
3) ve sdělení v kolika z Počtu exekučních řízeních Vaše společnost (resp. prostřednictvím advokáta) 

jako oprávněný v rámci náhrady nákladů řízení v exekučním řízení účtovala jako půlúkon právní 
služby úkon spočívající v sepsání tzv. předeexekuční výzvy, a to za posledních 5 let?“ 

 
V návaznosti na Vaše výše uvedené dotazy Vám sdělujeme následující informace. 
 
Ad1) V příloze Vám zasíláme kopie uzavřených smluv vč. jejich dodatků na vymáhání pohledávek z 

přepravy mezi DPP a advokátními kancelářemi pro období 2017-2022. Pro úplnost dodáváme, že účinnost 
smluv uplynula začátkem letošního roku (AK Mgr. Martin Zikmund, Mgr. Roman Ambrož, Mgr. Miroslav 
Kučerka – KGS LEGAL, 23.02.2022 AK Mgr. Stanislav Bodlák 22.03.2022), způsob dalšího vymáhání 
pohledávek je nyní v procesu jednání. 

  
 
Ad2) 124 995 exekučních řízení. Z exekucí, které byly zahájeny za posledních 5 let momentálně probíhá 

83.318 exekucí. 
 
Ad 3) V současné době jsme obdrželi informace pouze od níže uvedených advokátních kanceláří. 
 

Váš dopis značky / ze dne 08.08.2022 

naše značka 2022/41/900200 
sp.zn.ZN/9858/22 -  
 č.j. ESS/71159/22       
 

vyřizuje / linka  
 

místo odeslání / dne Praha / 23.08.2022 

  
 

  

http://www.dpp.cz/
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AK Mgr. Stanislav Bodlák: 
Rok Podáno exekučních návrhů Zasláno výzev 
2018 3207 3161 
2019 11905 11734 
2020 7228 7170 
2021 4092 4073 
2022 3096 2827 

 
 

AK Mgr. Martin Zikmund: 
rok 
napadení 
hlavního 
spisu 

podáno 
exekučních 
návrhů 

zasláno 
předexekučních 
výzev s datem 
2018 

zasláno 
předexekučních 
výzev s datem 
2019 

zasláno 
předexekučních 
výzev s datem 
2020 

zasláno 
předexekučních 
výzev s datem 
2021 

zasláno 
předexekučních 
výzev s datem 
2022 

2018 2682 2677 438 199 173 59 
2019 13430 103 12971 1905 1037 400 
2020 6874 4 178 4471 613 180 
2021 4064 0 1 87 2417 211 
2022 4014 0 1 1 417 2415 

 
 
 
 
 
 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
   
 Pověřený k zastupování funkce vedoucí odboru Právní 
 
 
 
Příloha: výše uvedené smlouvy 
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