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Dopravní podnik hl. m. Prahy 

Ing. Martin Dvořák 

generální ředitel 

Sokolovská 217/42 

190 22 Praha 9 

V Praze dne 24. září 2010 

Otevřený dopis vedení Dopravního podniku hlavního města Prahy 

 

Vážený pane generální řediteli, 

 

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TIC“) je nevládní nezisková 

organizace, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu 

omezování.  

 

TIC se na Vás obrací s žádostí týkající se veřejné zakázky „Výstavba metra V. A (Dejvická – Motol) 

– technologická část“, kterou Dopravní podnik hl. m. Prahy uveřejnil dne 5. 8. 2010 s lhůtou pro 

doručení nabídek do 20. 9. 2010. Týž den mělo rovněž dojít k otevření obálek s nabídkami. Vzhledem 

k předpokládané hodnotě veřejné zakázky, tedy 3,3 mld. Kč, náročným požadavkům na kvalifikaci 

dodavatele a skutečnosti, že k ukončení zadávacího řízení pravděpodobně dojde ještě v termínu do 

říjnových komunálních voleb, si Vás TIC touto cestou dovoluje požádat o zveřejnění počtu 

uchazečů, kteří se do soutěže přihlásili, jakož i počtu nabídek, které splnily požadavky podle 

§ 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Z hlediska 

transparentnosti této veřejné zakázky bychom rovněž považovali za žádoucí zveřejnění informace 

o nabídkové ceně, datu zasedání hodnotící komise a následném zveřejnění zprávy o hodnocení 

nabídek a složení hodnotící komise. 
 

Jsme si vědomi toho, že zveřejnění výsledků v této části výběrového řízení zákon přímo neukládá, 

chceme ale v této souvislosti poukázat na Protikorupční strategii hl. m. Prahy, jakož i Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, jejichž respektování je radou města 

doporučeno i pro obchodní společnosti zakládané hl. m. Prahou. Výše zmíněná protikorupční strategie 

v článku 4.2.7. vysloveně označuje za důležité opatření „rozšířené zveřejnění všech dokumentů 

týkajících se výběrových řízení a soutěží“. 

 

Vážený pane generální řediteli, TIC se domnívá, že zveřejnění výše uvedených informací může přispět 

k větší transparentnosti veřejných zakázek realizovaných z veřejných prostředků hl. m. Prahy 

a eliminaci možných korupčních rizik s nimi spojených. 

 

S pozdravem 

 

 …………………………………… 

Transparency International – Česká republika, o. p. s. 

David Ondráčka 

ředitel 

 

 

E l e k t r o n i c k o u  p o š t o u  n a  a d r e s u :  dvorakm@dpp.cz 

 

Na vědomí: 

- Ing. David Vodrážka, předseda představenstva DP hl. m. Prahy, a.s. 

(VodrazkaD@p13.mepnet.cz)  

- MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy (Pavel.Bem@cityofprague.cz)  
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