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Váš dopis zn.: 
Č. J. IPR: 

Vyřizuje/kancelář/linka: 
 

Datum: 
 

 

 
9931/2019/2 

/SPR/PRAV 
 

9. 10. 2019 

   
 
 

 
 
 

VĚC:  ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, 

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen „IPR Praha“), obdržel dne 

4. 9. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), týkající 

se mezinárodní designové soutěže o návrh s názvem „Nové prvky pražského mobiliáře – uliční vybavení“ (dále jen 

„soutěž č. 1“) a následného dopracování návrhu vítězem soutěže (dále jen „projekt č. 1“) a jednacího řízení 

s uveřejněním s názvem „Nové prvky pražského mobiliáře – design zastávkového přístřešku a zábradlí“ (dále jen 

„soutěž č. 2“) a následné výroby testovacích prototypů (dále jen „projekt č. 2“), konkrétně žádost o následující 

informace: 

1/ v jaké fázi se nachází projekt č. 1 ke dni vyřízení žádosti 

2/ jaká byla celková výše nákladů IPR Praha, resp. hl. m. Prahy, vynaložených na realizaci soutěže č. 1 a na realizaci 

projektu č. 1, detailní rozepsání příslušných nákladů a plateb; poskytnutí kopií veškerých dokumentů, na základě 

kterých byly jednotlivé platby hrazeny (objednávky, dodací listy a faktury) 

3/ poskytnutí kopií všech smluv uzavřených mezi IPR Praha a společností ARTĚL či třetími osobami v souvislosti 

s realizací soutěže č. 1 a realizací projektu č. 1 

4/ v jaké fázi se nachází Projekt č. 2 ke dni vyřízení žádosti 

5/ jaká byla celková výše nákladů IPR Praha, resp. hl. m. Prahy, vynaložených na realizaci soutěže č. 2 a na realizaci 

projektu č. 2, detailní rozepsání příslušných nákladů a plateb; poskytnutí kopií veškerých dokumentů, na základě 

kterých byly jednotlivé platby hrazeny (objednávky, dodací listy a faktury) 

6/ poskytnutí kopií všech smluv uzavřených mezi IPR Praha a společností ARTĚL či třetími osobami v souvislosti 

s realizací soutěže č. 2 a realizací projektu č. 2 

(dále jen „žádost“). 

 

K části žádosti (k bodům 3/ a 6/) vydal IPR Praha dne 19. 9. 2019 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací 

v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. K další části žádosti vydal IPR Praha 

dne 19. 9. 2019 oznámení v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 a 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, 

v kterém sdělil výši požadované úhrady nákladů v hodnotě 2 665,- Kč spolu se způsobem jejího výpočtu. 
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Po obdržení požadované úhrady nákladů v hodnotě 2 665,- Kč Vám v  souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 

zákona o svobodném přístupu k informacím poskytujeme požadované informace: 

 

K bodu 1/: Soutěž o návrh byla ukončena. Následně Odbor hospodaření s majetkem hl. m. Prahy (dále jen „HOM 

MHMP“) uzavřel s vítězem soutěže v jednacím řízení bez uveřejnění smlouvu o dílo na vypracování výrobní 

dokumentace a poskytnutí licence k prvkům. V současné chvíli jsou vybrané prvky mobiliáře ve zkušební fázi osazeny 

v některých lokalitách hl. m. Prahy. Na základě testování těchto prvků ve zkušební fázi jsou nyní dle připomínek 

z praxe výrobní dokumentace upravovány. Upravená výrobní dokumentace bude podkladem pro zadávací řízení 

na centrálního dodavatele prvků, jehož zadavatelem je HOM MHMP. 

 

K bodu 2/: Jaká byla celková výše nákladů IPR Praha, resp. hl. m. Prahy, vynaložených na realizaci soutěže č. 1 

a na realizaci projektu č. 1, detailní rozepsání příslušných nákladů a plateb? 

Kopie veškerých dokumentů, na základě kterých byly jednotlivé platby hrazeny, Vám zasíláme v příloze. Současně 

Vám sdělujeme, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „zákon o registru smluv“) se smlouvy, jejichž hodnoty jsou vyšší 

než 50 000,- Kč bez DPH, povinně uveřejňují do registru smluv. Můžete je nalézt na adrese: 

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_idnum=70883858.  Rozpis nákladů a plateb zasíláme v tabulce v příloze. 

 

K bodu 4/: HOM MHMP uzavřel smlouvu s vítězem jednacího řízení s uveřejněním. Na základě smlouvy bude 

na podzim roku 2019 na Palackého námětí osazen testovací prototyp přístřešku. Koordinaci osazení přístřešku 

pro HOM MHMP zajišťuje IPR Praha. Po provedeném testování prototypu bude dle vyhodnocení připomínek 

aktualizována výrobní dokumentace, odkoupena licence a vypsáno zadávací řízení na výběr dodavatele (výrobce). 

 

K bodu 5/: Jaká byla celková výše nákladů IPR Praha, resp. hl. m. Prahy, vynaložených na realizaci soutěže č. 2 

a na realizaci projektu č. 2? 

Kopie veškerých dokumentů, na základě kterých byly jednotlivé platby hrazeny, Vám posíláme v příloze. V souladu 

se zákonem o registru smluv se smlouvy, jejichž hodnoty jsou vyšší než 50 000,- Kč bez DPH, povinně uveřejňují 

do registru smluv. Můžete je nalézt na adrese: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_idnum=70883858. 

Rozpis nákladů a plateb zasíláme v tabulce v příloze. 

 

S pozdravem 
 
 
 

Mgr. Martin Červený 
zástupce ředitele 

 
R O Z DĚ LOVN Í K :  

→   1. Adresát + přílohy – doporučeně 
→   2. IPR – SPR/PRAV (bez příloh) 
→   3. IPR – PROV/ROZ (bez příloh) 
→   4. IPR – SDM (bez příloh) 
→   5. IPR – SPR + kopie spisu (bez příloh) 
→   6. IPR – spisovna + spis 

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_idnum=70883858
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_idnum=70883858


 
 

 

3  

P Ř Í LO H Y:  
→   1. Smlouva o poskytnutí odborné spolupráce při realizaci projektu "Soutěž o návrh - Nové prvky pražského 

mobiliáře - uliční vybavení" ZAK 16-0212 
→   2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí odborné spolupráce při realizaci projektu "Soutěž o návrh - Nové prvky 

pražského mobiliáře - uliční vybavení" ZAK 16-0212 - Dodatek č. 1 
→   3. Faktura č. 2600000090 
→   4. Faktura č. 2700000064 
→   5. Objednávka ZAK 16-0212/1/o 
→   6. Faktura P-165/2017 
→   7. Objednávka ZAK 16-0212/2 
→   8. Faktura P-866/2017 
→   9. Objednávka ZAK 16-0212/3 
→   10. Faktura P-913/2017 
→   11. Objednávka ZAK 16-0212/4 
→   12. Faktura P-1639/2017 
→   13. Objednávka ZAK 16-0212/5 
→   14. Faktura P-867/2017 
→   15. Dohoda o provedení práce DPP 60/2017 
→   16. Dohoda o provedení práce DPP 61/2017 
→   17. Dohoda o provedení práce DPP 42/2016, DPP 53/2017 
→   18. Objednávka ZAK 16-0212/6 
→   19. Faktura P-1802/2017 
→   20. Objednávka ZAK 16-0212/7 
→   21. Faktura P-1683/2017 
→   22. Objednávka ZAK 16-0212/8 
→   23. Faktura P-1912/2017 
→   24. Objednávka ZAK 16-0212/9 
→   25. Faktura P-1682/2017 
→   26. Vnitřní sdělení - vyplacení skicovného, ceny za umístění a náhrada nákladů ZAK 16-0212 
→   27. Vnitřní sdělení - vyplacení skicovného, ceny za umístění a náhrada nákladů ZAK 16-0212 
→   28. Vnitřní sdělení - vyplacení skicovného, ceny za umístění a náhrada nákladů ZAK 16-0212 
→   29. Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky "Nové prvky pražského mobiliáře - zastávka" 17-0191 
→   30. Faktura za uveřejnění vyhlášení F2018-007523, P-389/2018 
→   31. Objednávka 17-0191/1 
→   32. Faktura 17-0191/1, P-1806/2018 
→   33. Objednávka 17-0191/2 
→   34. Faktura 17-0191-3, P-1879/2018 
→   35. Objednávka 17-0191/3 
→   36. Faktura 17-0191/3, P-1845/2018 
→   37. Objednávka 17-0191/4 
→   38. Faktura 17-0191/4, P-1804/2018 
→   39. Objednávka 17-0191/5 
→   40. Faktura 17-0191/5, P-252/19 
→   41. Objednávka 17-0191/6 
→   42. Faktura 17-0191/6, P-1853/2018 
→   43. Objednávka 17-0191/7 
→   44. Faktura 17-0191/7, P-1805/2018 
→   45. Objednávka 17-0191/8 
→   46. Faktura 17-0191/8, P-2182/2018 
→   47. Dohoda o provedení práce DPP 75/2018 
→   48. Faktura 17-0191/2, P-1914/2018 
→   49. Faktura 17-0191/2, P-2103/2018 
→   50. Faktura 17-0191/2, P-2102/2018 
→   51. Faktura 17-0191/2, P-2131/2018 
→   52. Faktura 17-0191/2, P-2147/2018 
→   53. Faktura 17-0191/2, P-2186/2018 
→   54. Faktura 17-0191/2, P-2188/2018 
→   55. Faktura 17-0191/2, P-2187/2018 
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→   56. Faktura za uveřejnění vyhlášení 19012441, P-123/2019 
→   57. Faktura 17-0191, P-362/2019 
→   58. Faktura 17-0191, P-377/2019 
→   59. Faktura 17-0191, P-380/2019 
→   60. Faktura 17-0191, P-376/2019 
→   61. Faktura 17-0191, P-379/2019 
→   62. Faktura 17-0191.9, P-567/2019 
→   63. Faktura 17-0191.9, P-568/2019 
→   64. Faktura 17-0191.9, P-569/2019 
→   65. Faktura 17-0191.9, P-571/2019 
→   66. Faktura 17-0191.9, P-572/2019 
→   67. Faktura 17-0191.9, P-566/2019 
→   68. Faktura 17-0191.9, P-656/2019 
→   69. Objednávka 17-0191/9/o 
→   70. Faktura 17-0191/9/o, P-1156/2019 
→   71. Objednávka ZAK 17-0191/10/o 
→   72. Zálohová faktura č. 201901085 
→   73. Proforma faktura – Dočasné osazení testovacího prototypu nového přístřešku a zábradlí 
→   74. Proforma faktura č. 190800685 
→   75. Faktura č. 1111901115 
→   76. Proforma faktura č. 190800511 
→   77. Tabulka nákladů k ZAK 16-0212 
→   78. Tabulka nákladů k ZAK 17-0191 
→   79. ČNB – Roční kurzy 2017 

 




