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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. m. Prahy, akciová společnost, (dále jen DPP), se sídlem Sokolovská 217/42, 
Praha 9, IČO:00005886, obdržel dne 12.12.2022 Vaši žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), v níž požadujete níže uvedené informace: 
 
„ S ohledem na dokument protikorupčních organizací Rekonstrukce státu, Oživení, Datlab Institut a 
Transparency International ČR nazvaný „Výzva komunálním politikům - zabraňme opakování kauzy 
Dozimetr“ jehož součástí je dokument „Analýza mezer právní úpravy veřejných zakázek, na které 
upozorňuje akce „Dozimetr“ se dotazuji na následující:  
 
V dokumentu „Analýza mezer právní úpravy veřejných zakázek, na které upozorňuje akce „Dozimetr“ je 
uvedeno, že, cit: „C. Vydírací potenciál § 170 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) Další výrazný potenciál pro korupci či vydírání poskytuje v 
zadávacím řízení na sektorovou zakázku možnost zadavatele zrušit zadávací řízení i bez naplnění 
zákonných důvodů dle § 127 ZZVZ. Dovhomilja tuto skutečnost nepřímo potvrdil, když uvedl, že byla 
prostřednictvím možnosti zrušení zadávacího řízení společnost Uniprog Solutions dotlačena realizovat 
jednu z ovlivněných veřejných zakázek společně s další společností v pozici poddodavatele. Dle § 170 
ZZVZ platí, že „Zadavatel, který zadává sektorovou veřejnou zakázku, může zrušit zadávací řízení i bez 
naplnění důvodů podle § 127, pokud si tuto možnost vyhradil v zadávací dokumentaci. V takovém 
případě zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení uvede odůvodnění takového postupu.“ Oproti 
zadávání veřejných zakázek může zadavatel zadávací řízení sektorové veřejné zakázky zrušit také v 
případech, kdy nejsou naplněny zákonem předvídané důvody v § 127 odst. 2. Toto oprávnění si ale 
zadavatel musí vyhradit v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace tak musí obsahovat alespoň 
obecnou informaci o tom, že zadavatel v případě potřeby využije § 170 ZZVZ a je oprávněn zrušit 
zadávací řízení sektorové veřejné zakázky bez naplnění důvodů stanovených v § 127 ZZVZ. Jakkoliv je 
toto ustanovení zásadním posunem oproti dříve platné právní úpravě obsažené v zákoně č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, kdy sektorový zadavatel mohl zrušit zadávací řízení veřejné zakázky bez 
udání důvodu, když vede k větší transparentnosti postupu zadavatelů při rušení sektorových veřejných 
zakázek; akce Dozimetr ukázala, že zjevně není zcela dostačující. Důležité je v tomto kontextu 
poznamenat, že § 170 ZZVZ se vztahuje na nadlimitní sektorové veřejné zakázky, v důsledku čehož jsou 
dopady regulace s ohledem na finanční hodnotu zakázek o to závažnější. U podlimitních sektorových 
veřejných zakázek není právní regulace v ZZVZ vůbec obsažena, tudíž i v kontextu zrušení takového 
výběrového řízení nemusí zadavatel dodržovat zákonný režim“., se tímto dotazuji na přesné názvy  
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jakýchkoliv zakázek, které povinný subjekt zrušil po lhůtě pro odevzdání nabídek dle ustanovení § 170 
ZZVZ a to za posledních 5 let. O poskytnutí informací žádám ve lhůtě dle § 14 zákona č. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  
 
V návaznosti na Váš uvedený dotaz Vám přílohou v excelovské tabulce zasíláme požadované 
informace. 
 
 
 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

 
Pověřený k zastupování vedoucí odboru Právní 
 
 
Příloha: zrušené VZ za posledních 5 let - tabulka formát excel 

 
 
 
 
 

http://www.dpp.cz/

	V návaznosti na Váš uvedený dotaz Vám přílohou v excelovské tabulce zasíláme požadované informace.
	Pověřený k zastupování vedoucí odboru Právní
	Příloha: zrušené VZ za posledních 5 let - tabulka formát excel



