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PRAZSKÁ 
INTEGRDVANÁ 
DOPRAVA 

Věc: Poskytnuti informaci dle zákona ě. 106/1999 Sb. 

Váženy pane, 

k Vaší žádosti ze dne 28 12. 2013 Vám sdělujeme: 

Nákladové položky dopravců jsou v souladu s § 504 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

obchodním tajemstvrm dopravce a nevztahuje se na ně informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Přepravené osoby naleznete na www.tsk-praha-cz v části Dopravní ročenky. 

Náklady na odstranění následků povodní v oblasti zajišťované dopravní obslužnosti byly projednány ve 

volených orgánech HMP a schválená úhrada na zajištění dopravní obslužnosti. Usnesení RHMP č. 1888 ze 

dne 15.10.2013 a příslušné podklady jsou dálkově přístupné na www. praha.eu. Náklady na materiální 

povodňové škody vzniklé Dopravnímu podniku hl. m Prahy, a.s. byly hrazeny z pojištění a nebyly na ně 

vynalo.ženy žádné veřejné prostředky. 

Omezeni dopravy v době svátků a ostatní omezení typu "poloprázdniny" v lednu, červnu a v zárí byly již 

součástí objednávky zajišťovaných služeb ve veřejné dopravě na rok 2013 a nejsou tedy kalkulovány zvlášť 

jako mimořádné úspory. 

úspory z optimalizačních opatřeních zavedených v roce 2012, představují celkovou úsporu ve výši 

307 mil. Kč za rok. Vzhledem k dílčím úpravám, které probíhají v průběhu vyhodnocováni zavedené 

optimalizace provozu, dochází v některých oblastech díky atraktivnějším přepravním vztahům ve vazbě na 

požadavky městských částí a zvýšenou atraktivitu dopravních spojení jsou posilovány dopravní výkony na 

některých linkách. 

Vaše dotazy jsou specifikovány jako detailní informace (nákladové položky jednotlivých akcí), které 

dopravce pro HMP nezpracovává Tento postup je v souladu se zákonem a uzavřenou smlouvou mezi 

objednatelem a dopravcem. Tyto informace bychom museli nově zpracovat a na takto zpracované informace 

nedopadá povinnost zveřejňování ve smyslu § 2 zákona č 106/1999 Sb. 

A 'd 
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

Opl Rytífská 10, Praha 1, 11Q 00 

E-mail: ropid@ropid.cz 

Web: www ropid.cz 

Tel.: 234 704 511 

Fax: 224 229 423 



Bylo zjiAtěno, že člslo domu v uvedené adrese nesouhlas! se skutečnosti. Tento rozpor by byl důvodem 

k odmltnutl VaAI žádosti o poskytnuti informaci, neboť dle§ 14, odst. 2., zákona č. 106/1999 Sb. je tadatel 

povinen uvést pravdivé a IJplné IJdaje o adrese mlsta trvalého pobytu. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze 

o infonnace verejně prtstupné VaAI žádosti vyhovujeme. 

S pozdravem 

pověfený flzenlm organizace 
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