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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 01.11.2022 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: 
 
„ Dobrý den, tímto si Vás zdvořile dovoluji požádat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím v platném znění (dále jen "Zákon") jako povinný subjekt z téhož předpisu, o 
následující informace: 

1) Jaká celková částka byla DPP vybrána na pokutách za jízdu s neplatným jízdním dokladem/bez 
něj za kalendářní rok 2021? 

2) Kolik osob přistižených bez platného jízdního dokladu za rok 2021 využilo možnost DPP "pokuta 
se slevou" a v návaznosti na tuto možnost si zakoupilo roční jízdenku v Praze? 

3) Kolik stížností proti činnosti revizorů DPP eviduje DPP za rok 2021? 
- pro úplnost doplňuji, že v tomto bodě mě zajímá celkové číslo podaných stížností, bez ohledu na 
důvodnost/oprávněnost. 
 
Ad 1) Výše pokut za rok 2021 činní 151.780.871,92 Kč. 
 
Ad 2) V roce 2021 bylo uděleno 219 607 přirážek, z toho činilo 4 423 pokut se slevou (2,01%). 
 
Ad 3) Za rok 2021 se jednalo o 3 221 písemných podáních týkajících se stížností na chování revizora a 
námitky proti pokutě + 388 osobních podání v kanceláři budovy DPP Na Bojišti. Celkem 3 609. 
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