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adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   
zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  
IČ 00005886 DIČ CZ00005886  www.dpp.cz Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí. 

 
 
 
 
  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 07.09.2022 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: 

  „Žádám tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Dopravní podnik hl.m. Prahy o poskytnutí následujících informací: 

  1. Jaké jsou aktuálně platné předpokládané náklady na celou stavbu metra D 
   2. Jaké dokumenty obsahují ustanovení týkající se případného nárůstu celkové ceny za stavbu celé 

trasy metra D, zejména z důvodu inflace, nárůstu cen stavebních hmot a stavebních prací atd. 
(například dodatky ke smlouvě, inflační doložky atd.), a plné znění těchto dokumentů v elektronické 
podobě (případně odkaz na tyto dokumenty do registru smluv či na jiné webové stránky, kde jsou 
zveřejněny)“ 

 
V návaznosti na Váš výše uvedený dotaz a v souladu s ust. § 6 odst. 1, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím Vám sdělujeme následující:  
Ad 1) Aktuální náklady jsou dle rozpočtu z 05/2021 ve výši 97,79 mld. Kč. Další rozpočty neexistují. 
Ad 2) Smlouva č. 000614 00 21 vč. dodatku 000614 01 21 uzavřená na stavbu metra I.D úsek Pankrác - 
Olbrachtova se společnostmi: Ed. Züblin Aktiengesellschaft ; HOCHTIEF CZ a. s. ; HOCHTIEF 
Infrastructure GmbH, organizační složka ; STRABAG a.s. ; Subterra a.s. je uveřejněna v registru smluv pod 
níže uvedenými odkazy: 

   smlouva - ID smlouvy: 16079319 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17954103 
   dodatek – ID 16083739  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17972915?backlink=nebqd 
 
 
 

 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
                               
Pověřený k zastupování funkce vedoucí odboru Právní 

Váš dopis značky / ze dne 07.09.2022 

naše značka 2022/48/900200 
sp.zn.ZN/11425/22 

vyřizuje / linka  
 

místo odeslání / dne Praha / 06.10.2022 
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