
I. Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále i 
jen „Zákon“ doručené společnosti v roce 2019 

1. K žádosti ze dne 5.2.2019 týkající se poskytnutí seznamu osob či institucí, které společnosti 
poskytovaly právní poradenství od roku 2014 doposud, a to včetně těch osob kterým byla v této 
době smlouva prodloužena s uvedením výše finanční odměny a poskytnutí jednotlivých smluv, jsou-

li k dispozici, byla poskytnuta následující informace: 

V níže připojené tabulce je uveden seznam advokátních kanceláří, které PVS poskytovaly právní 
služby v období od 1.1.2014 do 31.12.2018. Právní služby byly poskytovány na základě smluv a 
objednávek, které se týkaly vždy konkrétního plnění, nebyly uzavírány žádné smlouvy o poskytování 
právních služeb za paušální odměnu. Finanční odměna je sjednávána hodinovou sazbou za 
skutečně poskytnuté právní služby s uvedením celkové maximální ceny. V tabulce je celková částka 
uhrazená v předmětném období poskytovateli právních služeb. 
Jednotlivé smlouvy jsou od července 2016 v souladu s platnou legislativou zveřejňovány v Registru 
smluv Ministerstva vnitra ČR a je možné je stáhnout na tomto odkazu 

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=a75fsn2. 

 Advokátní kancelář IČ: 

2014 - 2018 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Havel, 

Kuchař, Ryšavá a partneři s.r.o. 

Javornická Romana, JUDr., advokát Kaplan & Nohejl, 

advokátní kancelář s.r.o. 

Squire Sanders, v.o.s., advokátní kancelář Mgr. Tomáš 

Kaplan, advokát Weinhold Legal, v.o.s. advokátní 

kancelář Advokátní kancelář Belha, Vacíř& spol., s.r.o. 

FELIX a spol. advokátní kancelář, s.r.o. 

JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. 

Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., advokát HKR advokátní 

kancelář, s.r.o. 

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. ROWAN 

LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka Becker a 

Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář 

2. K žádosti ze dne 28. srpna 2019, o poskytnutí informací týkajících se dalších uchazečů ve 
výběrových řízeních, na základě kterých byly uzavřeny smlouvy se společností ČKV Praha s.r.o, 

specifikovaných v souboru zaslaným žadatelem a jejich cenových nabídek, byly poskytnuty 

informace zejména o druhu a datu konání výběrového řízení, počtu uchazečů, počtu hodnocených 

nabídek a uveden údaj o předpokládané hodnotě a výši nejvýhodnější nabídkové ceny v každém z 

žadatelem specifikovaných řízení. 

3. K žádosti ze dne 25. září 2019, o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí kopií interních 
směrnic společnosti k zadávání veřejných zakázek, které byli platné a účinné v období od 1. ledna 

2016 do dnešního data" byla poskytnuta směrnice ve znění revizí účinných v období 1.1.2016 až 
25.9.2019. 

4. K žádosti ze dne 7. října 2019, o poskytnutí informací o výši všech přidělených platů, pravidelných 

i mimořádných odměn, peněžní i nepeněžní plnění, které v kalendářním roce 2018 přísluší členům, 

Placeno v Kč: 

částky včetně 

DPH 12 936 

932,80 1 878 

283,00 596 

288,00 14 206 

204,40 158 

812,50 919 

600,00 144 

315,61 24 

200,00 176 

962,50 3 489 

579,50 116 

160,00 6 885 

497,00 1 718 

770,00 498 

520,00 108 

900,00 357 

555,00 

48118753 

60113910 

66228794 

03235858 

25638882 

66250251 

25628470 

28498038 

27614832 

24712485 

62234123 

04372824 

28505913 

28468414 

02410443 

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=a75fsn2


místopředsedům a předsedovi představenstva a dozorčí rady společnosti PVS., a to jmenovitě a 

jednotlivě u každého člena představenstva a dozorčí rady bylo sděleno následující: 

Některé informace jsou dostupné na webových stránkách PVS. Konkrétně si Žadatel může některé 

z požadovaných informací dohledat na adrese http://www .pvs.cz/profil/zakladni-udaie/ či 

konkrétněji ve vztahu k roku 2018 ve výroční zprávě PVS dostupné na 

httv://www.yvs.cz/files/vvrocni-zvravv/PVS vyrocni zprava2018.pdf. 

Všem členům představenstva a dozorčí rady PVS je vyplácena základní odměna. Tato základní 

měsíční odměna členů představenstva a dozorčí rady PVS (před zdaněním a jinými odvody), je 

následující: 

 

Z výroční zprávy PVS vyplývá, že PVS za rok 2018 vyplatila na odměnách statutárním orgánům 

částku ve výši 7.544.000 Kč. 

Členům představenstva PVS, kteří se v plném rozsahu přímo podílí na obchodním vedení, resp. 

řízení PVS poskytuje ještě další část odměny, přičemž údaje o této další části odměny PVS z 

důvodů uvedených v rozhodnutí neposkytuje. 

5. K žádosti ze dne 13. října 2019, o poskytnutí informací podle Zákona týkajících se sdělení, zda byla 
ze strany Pražské vodohospodářské společnosti a.s. podána žaloba dle výzvy Magistrátu hlavního 

města Prahy ze dne 5.8.2019, č.j. MHMP 1569793/2019, a v případně kladné odpovědi sdělení 
spisové značky projednávané žaloby; a poskytnutí prosté kopie žaloby, a to včetně kopií všech příloh 

bylo sděleno následující: 

Žaloba dle výzvy Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 5.8.2019, č.j. MHMP 1569793/2019, 
nebyla ze strany Pražské vodohospodářské společnosti a.s. podána. 

6. K žádosti ze dne 21. listopadu 2019, o poskytnutí informací podle Zákona týkajících se sdělení, zda 

byla ze strany Pražské vodohospodářské společnosti a.s. podána žaloba dle výzvy Magistrátu 

hlavního města Prahy ze dne 5.8.2019, č.j. MHMP 1569793/2019, a v případně kladné odpovědi 
sdělení spisové značky projednávané žaloby; a poskytnutí prosté kopie žaloby, a to včetně kopií 

všech příloh bylo sděleno následující: 

Žaloba dle výzvy Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 5.8.2019, č.j. MHMP 1569793/2019, 
nebyla ze strany Pražské vodohospodářské společnosti a.s. podána. 

7. K žádosti ze dne 6. prosince 2019, o poskytnutí informací podle Zákona týkajících se Smlouvy č.j. 
9-187/50116/19/RS, jejímž předmětem bylo "Zmapování dotačních a vědecko-výzkumných projektů 

v oblasti bezpečnosti vodohospodářského infrastrukturního majetku", kde druhou smluví stranou 

Dozorčí rada: Měsíčně v Kč Za rok 2018 v Kč 

   

Předseda 25.000,- 300.000,- 

Místopředseda 23.000,- 276.000,- 
Člen 21.000,- 252.000,- 

   

Představenstvo:   

Předseda 25.000,- 300.000,- 

Místopředseda 23.000,- 276.000,- 
Člen 21.000,- 252.000,- 

   

 

http://www.pvs.cz/files/vyrocni-zpravy/PVS_vyrocni_zprava2018.pdf


je ústav Mezinárodní bezpečnostní institut, z.ú., IČ: 073 13 209, (dále jen „Ústav"), bylo sděleno k 

jednotlivým bodům Žádosti následující: 

1) Mezinárodní bezpečnostní institut byl vybrán na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
2) Poptávkou byli osloveni tři uchazeči: 

Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú., IČO: 07313209 

VDT Technology a. s., IČO: 06957021 

Denali Advisory a.s., IČO: 06458963 

Všichni tři uchazeči se věnují problematice bezpečnosti. 

3) Jedná se o prostředky z Ročního investičního plánu (RIP) PVS, určeného na zabezpečení 

vodohospodářského infrastrukturálního majetku hl. m. Prahy. Jedná se o částku ve výši 

280 000 Kč bez DPH. 

4) Kvalifikace uchazečů pro plnění byla zjišťována průzkumem trhu, zejména 

prostřednictvím dotazů mezi odbornou veřejností a lustrem veřejných zdrojů. 

5) Plnění dle objednávky probíhá, je aktualizován pracovní koncept výstupu analýzy 

dotačních a vědecko-výzkumných projektů v oblasti bezpečnosti vodohospodářského 

infrastrukturního majetku. Předpoklad odevzdání finálního výstupu je konec února 2020. 
  



II. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2019 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále i jen Zákon), se zveřejňuje následující výroční zpráva za rok 2019:  

a) počet písemně podaných žádostí o informace 7 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1 Pozn. Jednalo se o částečné 
odmítnutí žádosti.  

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1 

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci 
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o 
poskytnutí informace  

0 

e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními 
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona 
včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na 
právní zastoupení: 

0 

f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence 

0 

g) počet stížností podaných dle § 16a Zákona, včetně důvodů 
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 

0 

h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: viz níže 

 
Dle § 17 Zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční 
úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými. 
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činila: 0,- Kč  
 
Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně 
s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí 
není dle ustanovení § 13 odst. 3 Zákona součástí informace o poskytnutí informací.  
Informace o poskytování informací je začleněna do Výroční zprávy společnosti za rok 2019. 

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 
  



III. Žádosti podle Zákona doručené společnosti v roce 2020 

1. K žádosti ze dne 26. března 2020, o poskytnutí informací týkajících se sdělení, kterým číslem usnesení 

Zastupitelstva hlavního města Prahy a ze kterého dne svěřilo hlavní město Praha do správy PVS 

rozestavěnou a nezkolaudovanou "3. stavbu Základny stavební výroby Uhříněves - Měcholupy v Praze 
10 - retenční nádrž ve větvi D ", která existuje v Praze, na katastrálním území Křeslice a Petrovice., byla 

poskytnuta informace, že společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. předmětnou stavbu - 

retenční nádrž ve větvi D - nemá ve své správě a nedisponuje tedy požadovaným údajem. 

2. K žádosti ze dne 8. dubna 2020 o poskytnutí kopie smlouvy o dílo č. 0221/G5500/19/RS PRO AKCI 

1/1/G55/00 – KANALIZACE HOLEČKOVA včetně přílohy 1 až přílohy 5, byl požadovaný dokument 
poskytnut. 

3. K žádosti ze dne 22. dubna 2020 o poskytnutí informací týkajících se kanalizace (kanalizačního 

poklopu), který se nachází na pozemku parc. č. 4268/374 v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha, byly 

požadované informace o opravě kanalizačního poklopu provozovatelem Pražské vodovody a 

kanalizace, a.s. poskytnuty. 

4. K žádosti ze dne 28. července dubna 2020 týkající se výše odměny člena dozorčí rady v období od 

1.1. 2019 do 31.5.2020 byla požadovaná informace poskytnuta – členu dozorčí rady náleželo 

v tomto období 17 měsíčních odměn (21.000,- Kč) v celkové výši 357.000,- Kč před zdaněním a 
zákonnými odvody. 

5. K žádosti ze dne 5. srpna dubna 2020 týkající se kapacity sítí v Satalicích bylo sděleno, že v povodí 

pobočné ČOV Kbely není možné produkci odpadních vod navyšovat nad stávající stav do doby 

zkapacitnění ČOV Kbely a byla podána informace k odvádění odpadních vod. 

6. K žádosti ze dne 5. října 2020 se poskytnutí informací týkajících se interních a externích právních a 

obdobných právních služeb jako například administrování výběrových řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, a to v období od 1.1.2016 do 31.3.2020, byla poskytnuta následující informace o 

nákladech vynaložených v předmětném období ve formě vyplněné tabulky: 

  

rok 

interní náklady externí náklady 

 
zaplaceno  

všichni dodavatelé 
dohromady  

jen ROWAN LEGAL 

 
suma (Kč) suma (Kč) suma (Kč) 

 

2016 
3 118 037 Kč 3 443 046 Kč 0 Kč 

 

2017 
3 164 982 Kč 4 136 362 Kč 403 000 Kč 

 

2018 
4 073 995 Kč 8 329 159 Kč 9 000 Kč 

 

2019 
3 662 158 Kč 8 354 197 Kč 0 Kč 

 

1.1.2020 až 
31.3.2020 865 391 Kč 1 912 197 Kč 430 000 Kč 

     

Částky uvedené ve sloupci „interní náklady“ odpovídají nákladům na hrubé mzdy zaměstnanců 

právního úseku PVS a zákonné odvody z těchto mezd hrazené zaměstnavatelem PVS.  

 



7. K žádosti ze dne 19. října 2020 týkající se poskytnutí smlouvy o podnájmu a podmínkách 

provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy ze dne 31.1.2006, včetně 

případných dodatků, uzavřené s Pražské vodovody a kanalizace, a.s. bylo žadateli sděleno, že text 

této smlouvy a její dodatky č. 1 až 21 jsou zveřejněny v Registru smluv na adrese záznamu: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2430094, 

 dodatek č. 22  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14279448 
dodatek č. 23   https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14280048 
dodatek č. 24  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6662355 
dodatek č. 25  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7339371 
dodatek č. 26  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14280124 
dodatek č. 27  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14280244 
dodatek č. 28  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14280312  
dodatek č. 29  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11175268 

8. K žádosti ze dne 6. listopadu 2020, o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí plánů RIP a 

Roční plány oprav ve smyslu Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací 

ve vlastnictví hlavního města Prahy ze dne 31.1.2006, a to za období let 2017 a. bylo sděleno, že 
Plán RIP na rok 2017 v elektronické podobě je možné stáhnout na adrese:   

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=21124905206005501600624907006005501
6003249067060055016003249064060055016003&id=344991  
Plán RIP na rok 2018 v elektronické podobě je možné stáhnout na adrese:  
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=21124905206005501600624907006005501
6003249067060055016003249064060055016003&id=460453 . Roční plány oprav na roky 2017 a 2018 
byly žadateli poskytnuty.  

9. K žádosti ze dne 4. prosince 2020, o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí Projektové 
dokumentace na odstranění havárie ZDCH 60/110, ul. Veleslavínská, Praha 6, bylo sděleno, že PVS 

požadovanou dokumentaci nemá k dispozici.  

  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2430094
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14279448
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14280048
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6662355
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7339371
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14280124
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14280244
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14280312
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11175268


IV. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2020 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále i jen Zákon), se zveřejňuje následující výroční zpráva za rok 2020:  

a) počet písemně podaných žádostí o informace 9 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0  

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci 
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o 
poskytnutí informace  

0 

e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se 
soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto 
zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a 
náklady na právní zastoupení: 

0 

f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence 

0 

g) počet stížností podaných dle § 16a Zákona, včetně důvodů 
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 

0 

h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: viz níže 

 
Dle § 17 Zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční 
úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými. Výše úhrady 
za poskytování informací za písemně podané žádosti činila: 0,- Kč  
 
Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně 
s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. Počet takto 
bezprostředně vyřízených žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.  
 
Informace o poskytování informací je začleněna do Výroční zprávy společnosti za rok 2020. 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

  



V. Žádosti podle Zákona doručené společnosti v roce 2021 

1. K žádosti ze dne 19. ledna 2021 o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí informací ohledně 

historické možnosti napojení pozemků na veřejnou kanalizaci a vodovody v k.ú. Smíchov a Hlubočepy 

bylo sděleno, že PVS nemá požadované dokumenty - mapové podklady, územní rozhodnutí a/nebo 
jinou stavební dokumentaci ohledně řady pozemkových parcel v k.ú. Smíchov a Hlubočepy 
k dispozici a nemůže se ani vyjádřit k možnostem napojení těchto pozemků na kanalizaci ke dni 
23.2 1951 a 8.9.1961  

2. K žádosti ze dne 8. února 2021 o poskytnutí informací týkajících se toho, zda PVS eviduje 

podání týkající se pozemku parc. č. 211/1, 211/2, 211/15, 211/17, 211/19 211/21, 211/22, 211/23, 
vše v k.ú. Hlubočepy, obec Praha, zejména zda bylo pro tyto pozemky nebo jen pro některý z těchto 

pozemků podáno podání za účelem vydání územního rozhodnutí, územního povolení, společného 

řízení, jiného rozhodnutí nebo za účelem vydání závazného stanoviska, za jakým účelem bylo takové 

podání podáno, a to za období od 1. 1. 2017 ke dni podání žádosti, bylo sděleno, že PVS eviduje 

jedno takové podání týkající se vyjádření k projektové dokumentaci pro  žádost o vydání územního 

rozhodnutí.  

3. K žádosti ze dne 17. března 2021 o poskytnutí informací týkající se poskytnutí žádosti k orgánům 

veřejné moci a o vydaná vyjádření, stanoviska anebo rozhodnutí orgánů veřejné moci, která se týkají 
přeložení potrubí Radlického potoka do ulice Holubova, Praha 5 – Smíchov, tj. na pozemek parc. č. 

4919 v k. ú. Smíchov, byly zaslány kopie vyjádření orgánů veřejné moci týkající se investiční akce PVS 

pod názvem „Rekonstrukce Radlického sběrače, V. etapa, Praha 5“, č. investiční akce 1/1/191/05, 

které se vztahují k přeložce potrubí na pozemek parc. č. 4919 v k.ú. Smíchov, obec Praha 

4. K žádosti ze dne 4. října 2021 o poskytnutí informací týkajících se prověření rezervované kapacity 

na ČOV Čertousy pro záměr „Byty Beranka – stavba číslo 209“ a přesun této rezervované kapacity 
pro projekt „Výstavba Bílý vrch“, konkrétně poskytnutí kopií dokumentů, které se v období od 

1.1.2015 do 1.9.2021 týkaly přesunu rezervované kapacity z projektu „Byty Beranka – stavba číslo 

209“ ve prospěch projektu „Výstavba Bílý vrch“ a souvisejících dokumentů bylo vyhověno a kopie 

dokladů byly poskytnuty. 

5. K žádosti ze dne 10. října 2021 o poskytnutí informací týkajících se počtu týkajících se četnosti 

účasti na zasedání dozorčí rady PVS jejího člena pana Ondřeje Prokopa v období od 1.1.2019 do 
30.9.2021 bylo sděleno, že člen dozorčí rady PVS pan Ondřej Prokop se v období od 1.1.2019 do 

30.9.2021 zúčastnil pěti zasedání dozorčí rady. 

6. K žádosti ze dne 5. listopadu 2021 o poskytnutí informací týkajících informace o datu, ke kterému 

lze doložit, že v k. ú. Velká Chuchle, obec Praha existovala možnost napojení na veřejnou kanalizaci 

a na veřejný vodovod, bylo sděleno, že bezpečně lze prokázat napojení na veřejný vodovod v lokalitě 
k.ú. Velká Chuchle od roku 1977 a na veřejnou kanalizaci od roku 1995 a lze usuzovat, že v lokalitě 

katastrálního území Velká Chuchle byl zřízen místní vodovodní řad již v roce 1928. 

7. K žádosti ze dne 3. prosince 2021, o poskytnutí informací týkajících se kapacity likvidace 

splaškových odpadních vod v pobočné čistírny odpadních vod Uhříněves a dodávky pitné vody 

v katastrálních územích Uhříněves a Pitkovice bylo sděleno, že projektová kapacita pobočné čistírny 
odpadních vod v Uhříněvsi (dále i jen PČOV) je 18.695 ekvivalentních obyvatel (dále i jen EO). Údaj 

EO odpovídá jednomu trvale bydlícímu obyvateli. Stávající počet EO připojených na PČOV je cca 

12.500 EO. Počet dosud povolených připojení nových odběratelů na PČOV činní cca 3.650 EO. 
Z bytových záměrů, které plánovanou spotřebou přesahující 200 EO, se jedná o záměry: Uhříněvská 

zahrada; Zelené město Uhříněves; Bytový dům, Blok A a Blok B. Zbývající volná kapacita PČOV je cca 
2.500 EO. Celková kapacita PČOV je shora a PVS nejsou známy žádné důvody pro snížení její kapacity. 

PVS kapacitu dodávek pitné vody ze zdrojů, ze kterých jsou momentálně zajišťovány dodávky pitné 

vody pro stavby v katastru Uhříněves a Pitkovice v požadované formě a jednotkách nesleduje a 
informaci nemá k dispozici. Povodí PČOV je jiné než povodí pro zásobování pitnou vodou, lze sdělit, 

že kapacita vodárenské infrastruktury v předmětné lokalitě v současné době není omezujícím 



faktorem a umožňuje i běžný rozvoj území. PVS v současné době nepřipravuje žádné zkapacitnění 

řadů rozvodné vodovodní sítě přímo v Uhříněvsi a Pitkovicích. Pro zajištění rozvoje ve spotřebišti po 

roce 2030 jsou v jiných lokalitách připravovány stavby č. 40555 „Zokruhování vodovodního řadu 

Praha východ, et. 0001 – DN 800, 2. část Pitkovice - Újezd u Průhonic“ a č. 40555 „Zokruhování 
vodovodního řadu Praha východ, et. 0002 – DN 1000, Jesenice– Újezd u Průhonic“.  

Tzv. STOP STAV budoucích záměrů v katastru Uhříněvsi a Pitkovic již není uplatňován, a to zejména 
proto, že byl vybudován vodojem Uhříněves s dostatečným objemem a byla zkapacitněna čerpací 
stanice Uhříněves. Dále byl vybudován vodovodní řad DN 800, který odpojuje část zásobních pásem od 
vodojemu Kozinec a byla provedena provozní opatření, která jeho zatížení v běžném provozním stavu 
snížila. Odběry běžné velikosti pro bytovou výstavbu je možno napojovat.  

8. K žádosti ze dne 8. prosince 2021 a následně doplněné dne 22. prosince 2021 týkající se kapacity 

likvidace splaškových odpadních vod v pobočné čistírny odpadních vod Kolovraty a bylo sděleno, že 

ze současné celkové kapacity ČOV Kolovraty 6.000 ekvivalentních obyvatel (dále i jen EO, kdy údaj 

EO odpovídá jednomu trvale bydlícímu obyvateli) je pro Městskou část Praha – Kolovraty vyčleněno 

4.800 EO a pro Městskou část Praha – Benice 1.200 EO. Rozdělení kapacit vychází z původně 

předpokládaných rozvojových potřeb obou obcí podle územního plánu platného v době přípravy 
intenzifikace ČOV Kolovraty v roce 2004. PVS se vyjadřuje k předkládaným projektovým 

dokumentacím obsahujícím mimo jiné i údaj o potřebě pitné vody a produkci odpadních vod 

Napojení je ze strany PVS posuzováno podle technických parametrů napojení a na základě 
porovnání požadované kapacity napojených EO a technických a kapacitních možnosti vodovodů a 

kanalizací pro veřejnou potřebu dle místa navrhovaného napojení na vodohospodářskou 

infrastrukturu. Následně je požadovaný odběr pitné vody a odvádění odpadních vod reservován pro 
plánovanou výstavbu jednotlivým stavebníkům. Platnost stanoviska PVS k možnostem napojení je 

limitována na 2 roky od vydání stanoviska, v této lhůtě musí dojít k prodloužení platnosti stanoviska 
nebo k vydání příslušného správního rozhodnutí (nejčastěji ÚR, SP). V současnosti je pro 66 

stavebníků rezervováno na jejich stavební záměry téměř 1.400 EO. Níže se uvádí přehled povolených 

stavebních záměrů s reservovanou kapacitou nad 12 EO (nejvyšší přípustná kapacita pro samostatný 

rodinný dům). Zbývající část kapacity je reservována pro individuální výstavbu rodinných domu 
fyzických osob. PVS nedisponuje evidencí stavebníků v členění dle jejich IČO, neboť z pohledu 

reservace kapacity je rozhodující umístění plánované stavby na konkrétním pozemku. Rovněž platí, 
že PVS pro účely posuzování povolené kapacity EO systematicky neeviduje vydaná správní 

rozhodnutí a nemá tedy k dispozici ucelené údaje o datech vydání či nabytí právní moci jednotlivých 

ÚR popřípadě společných povolení předmětných staveb (ÚR a SP), PVS proto také nedisponuje údaji 
v požadovaném členění. V současnosti je na ČOV Kolovraty z obou obcí připojeno cca 4.650 EO. Ze 

shora uvedeného vyplývá, že na ČOV Kolovraty v tuto chvíli není volná kapacita. 

  



VI. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále i jen Zákon), podle kterého každý povinný subjekt musí o své 
činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. tuto informaci: 

a) počet písemně podaných žádostí o informace 8 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci 
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
o poskytnutí informace  

0 

e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se 
soudními řízeními o právech a povinnostech podle 
tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní 
zaměstnance a náklady na právní zastoupení: 

0 

f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence 

0 

g) počet stížností podaných dle § 16a Zákona, včetně 
důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení 

0 

h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: viz níže 

 
Dle § 17 Zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat 
finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými. 
 
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činila: 0,- Kč  
 
Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny 
bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. 
Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 Zákona součástí výroční zprávy o 
poskytnutí informací.  
 
 
Informace o poskytování informací je začleněna do Výroční zprávy společnosti za rok 2021. 

 
 
  



VII. Žádosti podle Zákona doručené společnosti v roce 2022 

1. K žádosti ze dne 3.ledna 2022, o poskytnutí informací týkajících se zřízení veřejné kanalizace a 

vodovodu v katastrální území Kobylisy, konkrétně zda bylo možno níže uvedené pozemky (vše v k. ú. 

Kobylisy) k veřejné kanalizaci a k veřejnému vodovodu napojit ke specifikovanému datu:  

a. pozemek PK 1609 k 27. 9. 1960;  
b. pozemek PK 1618 k 27. 9. 1960;  
c. pozemek PK 1611/1 k 1. 5. 1973;  
d. pozemek PK 962 k 25. 11. 1980;  
e. pozemek PK 964 k 30. 12. 1980;  
f. pozemek PK 1603 k 28. 4. 1988;  
g. pozemek PK 1606/1 k 16. 5. 1957;  
h. pozemek PK 1606/1 k 28. 4. 1988;  
i. pozemek PK 1018/2 k. 28. 1. 1970. …“ 

bylo sděleno, že z důvodu obecnosti, nelze sdělit datum zřízení veřejné kanalizace a veřejného 
vodovodu v k.ú. Kobylisy a ke konkrétním pozemkovým parcelám pak: 

a) pozemek bývalého pozemkového katastru (dále jen „PK“) 1609 se v současnosti nachází na 
pozemcích Katastru nemovitostí (dále jen „KN“) p.č. 2364/296, 2364/514, 2364/134, 2364/285, 
2364/190, 2364/173 v k.ú. Kobylisy. PVS u pozemku PK 1609, nebo v jeho blízkosti, eviduje 
veřejný vodovod s rokem výstavby: 1995, PVS u pozemku PK 1609, nebo v jeho blízkosti, eviduje 
veřejnou kanalizaci s rokem výstavby: 1971, 2001 

b) pozemek PK 1618 se v současnosti nachází na pozemcích KN p.č. 2364/296, 2364/204, 2364/206, 
2364/2, 2364/3, 2364/176, 2364/9 v k.ú. Kobylisy. PVS u pozemku PK 1618, nebo v jeho blízkosti, 
eviduje veřejný vodovod s rokem výstavby: 1995 PVS u pozemku PK 1618, nebo v jeho blízkosti, 
eviduje veřejnou kanalizaci s rokem výstavby: 1970, 1975, 1985 

c) pozemek PK 1611/1 se v současnosti nachází na KN p.č. 2364/296, 2364/165, 2364/57, 2364/80, 
2364/68, 2364/69, 2364/70, 2364/71, 2364/72, 2364/173, 2364/189, 2364/188, 2364/187, 
2364/135, 2364/307, 2364/308, 2364/306, 2364//175, 2364/136, 2364/174, 2364/186, 
2364/185 v k.ú. Kobylisy. PVS u pozemku PK 1611/1, nebo v jeho blízkosti, eviduje veřejný 
vodovod s rokem výstavby: 1975, 1996, 2003,PVS u pozemku PK 1611/1, nebo v jeho blízkosti, 
eviduje veřejnou kanalizaci s rokem výstavby: 1971, 1975, 1984, 2001 

d) pozemek PK 1606/1 se v současnosti nachází na KN p.č. 1604/49 v k.ú. Kobylisy. PVS u pozemku 
PK 1606/1, nebo v jeho blízkosti, eviduje veřejný vodovod s rokem výstavby: 1997, PVS u 
pozemku PK 1606/1, nebo v jeho blízkosti, eviduje veřejnou kanalizaci s rokem výstavby: 1956, 
1970 

e) pozemek PK 1603 se v současnosti nachází na KN p.č. 1603/1, 1603/2, 1603/3, 1603/4, 1603/7, 
1603/8, 1603/9, 1603/10, 1603/11, 1603/13 v k.ú. Kobylisy. PVS u pozemku PK 1603, nebo v jeho 
blízkosti, eviduje veřejný vodovod s rokem výstavby: 1938, PVS u pozemku PK 1603, nebo v jeho 
blízkosti, eviduje veřejnou kanalizaci s rokem výstavby: 1936 

f) pozemek PK 1018/2 se v současnosti nachází na KN p.č. 2507/1, 2381 v k.ú. Kobylisy. PVS u 
pozemku PK 1018/2, nebo v jeho blízkosti, eviduje veřejný vodovod s rokem výstavby: 1968, PVS 
u pozemku PK 1018/2, nebo v jeho blízkosti, eviduje veřejnou kanalizaci s rokem výstavby: 1938 

g) pozemek PK 962 se v současnosti nachází na KN p.č. 962 v k.ú. Kobylisy. PVS u pozemku PK 962, 
nebo v jeho blízkosti, eviduje veřejný vodovod s rokem výstavby: 1965, 1984, PVS u pozemku PK 
962, nebo v jeho blízkosti, eviduje veřejnou kanalizaci s rokem výstavby: 1984 

h) pozemek PK 964 se v současnosti nachází na KN p.č. 964 v k.ú. Kobylisy. PVS u pozemku PK 964, 
nebo v jeho blízkosti, eviduje veřejný vodovod s rokem výstavby: 1984, PVS u pozemku PK 964, 
nebo v jeho blízkosti, eviduje veřejnou kanalizaci s rokem výstavby: 1984 

Závěrem se sděluje, že pozemky KN jsou uvedeny přibližně, jelikož pro přesné umístění by bylo 
nutné vyhotovení grafické identifikace pozemků. 

2. K žádosti ze dne 14.ledna 2022, o poskytnutí informací týkajících se dat ze srážkoměrné sítě HMP 



– dešťoměr D10 (Ládví), pokud možno za období 1.1.1991 do 31.12.2021 ve formátu, ve kterém byly 

vytvořena (formát TXT v minutových krocích v mikrometrech/s), byla poskytnuta požadovaná 

informace s tím, že PVS sděluje, že k požadované srážkoměrné stanici D10 (Ládví) má k dispozici 

data od roku 2002 

3. K žádosti ze dne 3. února 2022, o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí elektronické verze 

studie „Odpojení a převedení dešťových vod v povodí MČ Ďáblice“, Aqua Procon, s.r.o., 12/2021, 

byla poskytnuta požadovaná informace s tím, že PVS sdělila, že poskytnutá studie „Odpojení a 

převedení dešťových vod v povodí MČ Ďáblice“ je autorským dílem společnosti Aqua Procon, s.r.o. 

a tato skutečnost musí být při nakládání se studií respektována. 

4. K žádosti ze dne 5. března 2022, o poskytnutí informací týkajících se počtu zasedání dozorčí rady 

PVS a účasti jejího člena Ing. Ondřeje Prokopa na jejím zasedání, v období od 1. 11. 2016 do dosud 

posledního zasedání byla poskytnuta informace,  že člen dozorčí rady PVS Ing. Ondřej Prokop se 

v období od 1. 11. 2016 do 19. 1. 2022 z celkem 30-ti zasedání dozorčí rady PVS (v roce 2016 dvě 

zasedání, v roce 2017 čtyři zasedání, v roce 2018 osm zasedání, v roce 2019 šest zasedání, v roce 

2020 čtyři zasedání, v roce 2021 pět zasedání a v roce 2022 jedno zasedání) zúčastnil celkem 

sedmnácti zasedání dozorčí rady.  

5. K žádosti ze dne 27. dubna 2022, o poskytnutí informací týkajících 1) poskytnutí seznamu 
jednotlivých zasedání dozorčí rady společnosti od ledna 2016 do posledního zasedání DR včetně 

seznamu členů, kteří se jednání zúčastnili a kteří byly omluveni; 2) uvedení odměny/platu každého 

člena DR za každý kalendářní rok 2016 až 2021; 3) otázky zda je výše odměny člena DR vázána na 

účast na zasedání DR byl ad bod 1) žadateli poskytnut přehled účasti na všech zasedání dozorčí rady 
PVS konaných od ledna roku 2016 do konce roku 2021 se jmenovitým výčtem přítomných a 

omluvených členů dozorčí rady; ad 2) bylo sděleno, že všem členům dozorčí rady PVS je od roku 
2016 do současnosti vyplácena odměna v níže uvedené výši. Informace o odměnách členů orgánů 

PVS jsou dostupné na webových stránkách PVS, konkrétně lze informaci o výši odměn dohledat na 

adrese: https://www.pvs.cz/profil/zakladni-udaje/ . Odměna všech členů dozorčí rady PVS (před 

zdaněním a jinými odvody) byla v období let 2016 až 2021 následující: 

Dozorčí rada: Měsíčně v Kč  Ročně v letech 2016 až 2021 v Kč 
Předseda  25.000,-  300.000,-  
Místopředseda 23.000,-  276.000,- 
Člen   21.000,-  252.000,- ; 
 ad bod 3) pak byla poskytnuta informace, že odměna člena dozorčí rady není vázaná na účast na 
zasedání orgánu.  

6. K žádosti ze dne 27. dubna 2022, o poskytnutí informací týkajících se zakázek společnosti Tycová 

a partneři, IČO: 067 56 786 v období od 1.1.2018 do 27.4.2022 byla žadateli sdělena informace o 
následujících smluvních vztazích a fakturovaných částkách se společností Tycová | Dvořák, 

advokátní kancelář s.r.o.; IČO: 06756786: 

Datum 
uzavření 
smlouvy 

Předmět poskytnutých právních služeb 
  

Maximální 
předpokládaný 
finanční objem 
v Kč bez DPH 

Fakturovaná 
částka bez 
DPH v Kč 

Počet 
hodin   

30.4.2019 
Právní stanovisko k možnosti urychleného 
vybudování vodního díla za havarijní situace 2.000.000,- 95.000,00 38,00 

27.8.2019 

Administrace výběrového řízení pro akci 
"Systémová aktualizace matematických modelů 
kanalizace a vodovodů na území hl.m. Prahy"  2.000.000,- 145.472,40 58,2 

23.9.2019 

Administrace výběrového řízení akce 
"Prodloužení stoky A2, č. 0057-grav. stoka z 
Cholupic A2" 2.000.000,- 190.472,40 76,2 

26.8.2020 Příprava smluvní dokumentace a aktualizace 500.000,- 307.500,00 123,00 



VOP dle dílčích objednávek 

2.4.2020 
Právní služby v záležitostech týkajících se 
rekonstrukce stávající vodní linky ÚČOV 2.000.000,- 298.750,00 119,50 

16.7.2020 
Poradenství k investiční akci "NVL ÚČOV - 
Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja" 500.000,-  203.750,00 81,50 

16.3.2021 
Příprava smluvní dokumentace k projektu 
revitalizace VDJ Korunní/ Hydropolis Praha 200.000,- 27.500,00 11,00 

8.4.2021 
Posouzení povinnosti PVS vést evidenci 
docházky zaměstnanců 40.000,- 40.000,00 16,00 

 
Pozn. U všech smluvních vztahů byla sjednána hodinová sazba ve výši 2.500,- Kč bez DPH. 

7. K žádosti ze dne 3. května 2022, o poskytnutí informací týkajících se uzavření smluv s právnickými 

osobami uvedenými v příloze k žádosti o informace uzavřených od 1. 1. 2019 nebo smluv, které byly 
uzavřeny dříve, ale byly platné i po 1. 1. 2019, bylo žadateli sděleno, že PVS neeviduje žádné smluvní 

vztahy s právnickými osobami uvedenými v příloze žádosti, které by byly uzavřeny po 1. 1. 2019 

respektive by byly uzavřeny dříve, ale byly platné i po 1. 1. 2019.  

8. K žádosti ze dne 17. května 2022, o poskytnutí informací týkajících se dotazu ke kritériím pro 

provozně související vodovody připojené na pražskou vodohospodářskou soustavu a jejich dělení 

do příslušných tarifních pásem, zejména pak na základě, jakých kritérií je přiřazováno poslední 
(aktuálně osmé) tarifní pásmo a zda je pro zařazení do tohoto pásma rozhodující umístění 

odběrného místa, nebo umístění oblasti zásobované provozně souvisejícím vodovodem, bylo 

žadateli sděleno že metodika tvorby jednotlivých cen vody předané, dle aktuálně platných 
smluvních vztahů mezi PVS a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy 

(Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s.), používá pro zařazení do jednotlivých pásem geografická 
kritéria, kterými jsou umístění příslušného zdroje pitné vody (zdroj Želivka či Káraný) ve spojení s 

místem odběru vody předané.  

Pásmo č.3 zahrnuje odběrná místa pro vodu předanou napojená za výtokem z vodojemu Jesenice I. 
až po hranici území hlavního města Prahy; 
Pásmo č.4 zahrnuje odběrná místa pro vodu předanou přímo ze zdroje Káraný před čerpací stanicí 
pro přívodné řady do Prahy  
Pásmo č. 5 zásobuje odběrná místa vody předané na výtlačných řadech z Káraného do Prahy tzn. 
od čerpací stanice v Káraném po hranici hlavního města Prahy; 
Pásmo č.6 zahrnuje odběrná místa přebírající vodu z pražské vodovodní sítě mimo území hlavního 
města Prahy; 
Pásmo č. 7 zahrnuje odběrná místa přebírající vodu z pražské vodovodní sítě mimo území hlavního 
města Prahy tam, kde vznikají mimořádné náklady na distribuci vody do odběrného místa; 
Pásmo č. 8 zahrnuje odběrná místa pro vodu předanou umístěná na katastrálním území hlavního 
města Prahy. 

9. K žádosti ze dne 20. května 2022, o poskytnutí informací týkajících se výskytu inženýrských sítí – 

veřejné kanalizace a vodovodu na území městských částí Praha-Malešice a Praha-Strašnice k roku 

1950, konkrétně: 1) „…poskytnutí informací a vyhledání podkladů týkajících se výskytu 
inženýrských sítí – veřejné kanalizace a vodovodu na území městských částí Praha-Malešice a Praha-

Strašnice k roku 1950…“; 2) „… sdělení, zda Pražská vodohospodářská společnost a.s. disponuje 

zákresem kanalizační a vodovodní sítě nacházející se k roku 1950 v celé oblasti městských částí 

Praha-Malešice a Praha-Strašnice…. vyhledání a poskytnutí Plánů vodovodní sítě (nacházející se na 

území městských částí Praha-Malešice a Praha-Strašnice) ze 30. let 20. století, které by se měly dle 
nám dostupných informací nacházet ve fondu Pražské vodárny, stará spisovna…“; 3)

 „…Nedisponuje-li PVS  specifikovanými podklady, žádám o sdělení, který správní orgán či archiv 
má výše uvedené záležitosti a jejich správu na starosti, případně uvedení odkazu na literaturu, či 

jakékoliv jiné zdroje zabývající se předmětnou problematikou…“, byly žadateli poskytnuty skeny 



mapových podkladů týkajících se zvlášť vodovodní a zvlášť kanalizační sítě, které jsou PVS k dispozici 

a bylo mu sděleno, že PVS nedisponuje uceleným zákresem kanalizační a vodovodní sítě nacházející 

se k roku 1950 v celé oblasti městských částí Praha-Malešice a Praha-Strašnice, nicméně v archivních 

materiálech lze dohledat archivní mapu, která je datována k roku 1981.  Dále mu bylo sděleno, že 
dokumenty, které má PVS k dispozici byly používány pro správní povolování staveb vodovodů a 

kanalizací, proto by další dokumenty mohly být obsaženy v archivech místě příslušných stavebních 

úřadů.  

10. K žádosti ze dne 20. května 2022, o poskytnutí informací týkajících se zřízení veřejné kanalizace a 

vodovodu v katastrální území Újezd u Průhonic, konkrétně:a) „…k jakému datu byla zřízena veřejná 
kanalizace a veřejný vodovod na katastrálním území Újezd u Průhonic, resp. zda k datu 30. 6. 1965 

v daném místě existovala veřejná kanalizace a veřejný vodovod; b) v případě, nelze-li otázku pod 

písm. a) z důvodu její obecnosti zodpovědět, pak prosím o vyjádření, zda bylo možno níže uvedené 

pozemky (vše v k. ú. Újezd u Průhonic) k veřejné kanalizaci a k veřejnému vodovodu napojit ke dni 

30. 6. 1965: a. pozemek PK 75/1; b. pozemek PK 75/2; c. pozemek PK 74; d. pozemek PK 73; e. 

pozemek PK 72; f. pozemek PK 71; g. pozemek PK 59; h. pozemek PK 23; i. pozemek PK 109; j. 

pozemek PK 156/2; k. pozemek PK 139/2; l. pozemek PK 52, bylo sděleno, že z důvodu obecnosti, 

nelze sdělit datum zřízení veřejné kanalizace a veřejného vodovodu v k.ú. Újezd u Průhonic a dále 
bylo k jednotlivým parcelám  sděleno následující: „… Pozemek PK 75/1 se v současnosti nachází na 

pozemcích Katastru nemovitostí (dále jen KN) p.č. 515/27 v k.ú. Hole u Průhonic, p.č.612/1, 613 a 

611/1 v k.ú. Újezd u Průhonic, PVS u pozemku PK 75/1, nebo v jeho blízkosti, neeviduje veřejný 

vodovod ani veřejnou kanalizaci k datu 30.6.1965 ani do současnosti. Pozemek bývalého 
pozemkového katastru (dále jen PK) 75/2 se v současnosti nachází na pozemcích Katastru 

nemovitostí (dále jen KN) p.č. 236/1 a 615/1 v k.ú. Újezd u Průhonic, PVS u pozemku PK 75/2, nebo 
v jeho blízkosti, neeviduje veřejný vodovod ani veřejnou kanalizaci k datu 30.6.1965 ani do 

současnosti. Pozemek bývalého pozemkového katastru (dále jen PK) 74 se v současnosti nachází na 

pozemcích Katastru nemovitostí (dále jen KN) p.č. 236/1 a 615/1 v k.ú. Újezd u Průhonic, PVS u 
pozemku PK 74, nebo v jeho blízkosti, neeviduje veřejný vodovod ani veřejnou kanalizaci k datu 

30.6.1965 ani do současnosti. Pozemek bývalého pozemkového katastru (dále jen PK) 73 se v 

současnosti nachází na pozemcích Katastru nemovitostí (dále jen KN) p.č. 611/1 v k.ú. Újezd u 
Průhonic, PVS u pozemku PK 73, nebo v jeho blízkosti, neeviduje veřejný vodovod ani veřejnou 

kanalizaci k datu 30.6.1965 ani do současnosti. Pozemek bývalého pozemkového katastru (dále jen 

PK) 72 se v současnosti nachází na pozemcích Katastru nemovitostí (dále jen KN) p.č. 515/19 v k.ú. 
Hole u Průhonic, p.č. 612/1 a 611/1 v k.ú. Újezd u Průhonic, PVS u pozemku PK 72, nebo v jeho 

blízkosti, neeviduje veřejný vodovod ani veřejnou kanalizaci k datu 30.6.1965 ani do současnosti. 
Pozemek bývalého pozemkového katastru (dále jen PK) 71 se v současnosti nachází na pozemcích 

Katastru nemovitostí (dále jen KN) p.č. 515/18 v k.ú. Hole u Průhonic, p.č. 612/1, 612/2, 612/3 a 
611/1 v k.ú. Újezd u Průhonic, PVS u pozemku PK 71, nebo v jeho blízkosti, neeviduje veřejný 

vodovod ani veřejnou kanalizaci k datu 30.6.1965 ani do současnosti. Pozemek bývalého 

pozemkového katastru (dále jen PK) 59 se v současnosti nachází na pozemcích Katastru nemovitostí 

(dále jen KN) p.č. 515/13 v k.ú. Hole u Průhonic, p.č. 612/1, 611/5 a 611/1 v k.ú. Újezd u Průhonic, 

PVS u pozemku PK 59, nebo v jeho blízkosti, neeviduje veřejný vodovod ani veřejnou kanalizaci k 

datu 30.6.1965 ani do současnosti. Pozemek bývalého pozemkového katastru (dále jen PK) 23 se v 
současnosti nachází na pozemcích Katastru nemovitostí (dále jen KN) p.č. 328/4, 606/66, 564 a 569 

v k.ú. Újezd u Průhonic, PVS u pozemku PK 23, nebo v jeho blízkosti, neeviduje veřejný vodovod ani 
veřejnou kanalizaci k datu 30.6.1965 ani do současnosti. Pozemek bývalého pozemkového katastru 

(dále jen PK) 109 se v současnosti nachází na pozemcích Katastru nemovitostí (dále jen KN) p.č. 

626/2, 236/1, 214/54, 628/1 v k.ú. Újezd u Průhonic, PVS u pozemku PK 109, nebo v jeho blízkosti, 
neeviduje veřejný vodovod ani veřejnou kanalizaci k datu 30.6.1965 ani do současnosti. Pozemek 

bývalého pozemkového katastru (dále jen PK) 156/2 se v současnosti nachází na pozemcích Katastru 

nemovitostí (dále jen KN) p.č. 214/43, 214/444, 214/443, 214/122 a 236/1 v k.ú. Újezd u Průhonic, 
PVS u pozemku PK 156/2, nebo v jeho blízkosti, neeviduje veřejný vodovod ani veřejnou kanalizaci 
k datu 30.6.1965 ani do současnosti.  



Pozemek bývalého pozemkového katastru (dále jen PK) 139/2 se v současnosti nachází na 
pozemcích Katastru nemovitostí (dále jen KN) p.č. 214/38, 214/433 a 236/1 v k.ú. Újezd u 
Průhonic, PVS u pozemku PK 139/2, nebo v jeho blízkosti, neeviduje veřejný vodovod ani 
veřejnou kanalizaci k datu 30.6.1965 ani do současnosti. Pozemek bývalého pozemkového 
katastru (dále jen PK) 52 se v současnosti nachází na pozemcích Katastru nemovitostí (dále jen 
KN) p.č. 385/1 a 385/3 v k.ú. Újezd u Průhonic, PVS u pozemku PK 52, nebo v jeho blízkosti, 
neeviduje veřejný vodovod ani veřejnou kanalizaci k datu 30.6.1965, eviduje pouze veřejný 
vodovod s rokem výstavby 2009, respektive veřejnou kanalizaci s rokem výstavby 2004…“ 

11. K žádosti ze dne 10. června 2022, o poskytnutí informací týkajících se výskytu inženýrských sítí – 

veřejné kanalizace a vodovodu na území na území městské části Praha-Stodůlky k roku 1966, 
konkrétně: 1) „…sdělení, zda byla na území městské části Praha-Stodůlky vybudována k roku 

1966 vodovodní a kanalizační síť…“ 2) „…sdělení, zda Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

disponuje zákresem kanalizační a vodovodní sítě nacházející se k roku 1966 v celé oblasti městské 

části Praha- Stodůlky…“; 3)  Nedisponuje-li PVS. výše specifikovanými podklady, „…sdělení, který 

správní orgán či archiv má výše uvedené záležitosti a jejich správu na starosti, případně uvedení 

odkazu na literaturu, či jakékoliv jiné zdroje zabývající se předmětnou problematikou…“, bylo 

sděleno, že na území dnešní městské části Praha – Stodůlky k roku 1966 byla v některých částech 

vybudována vodovodní či kanalizační síť a byly poskytnuty dostupné skeny mapových podkladů. 
Dále bylo sděleno, že PVS nedisponuje uceleným zákresem kanalizační a vodovodní sítě nacházející 

se k roku 1966 v celé oblasti městské části Praha – Stodůlky, nicméně PVS má k dispozici jednotlivé 

mapové listy, které mapují části stokové sítě. Tyto mapové podklady pravděpodobně pochází z 

období 50-60. let, kdy Stodůlky nebyli zastavěny novou výstavbou panelových bytů (ta probíhala v 
80. letech). V mapových podkladech je vyznačeno datum vybudování jednotlivých kanalizačních 

stok. Ve vztahu k vodovodní síti (vodovodům pro veřejnou potřebu) se poskytují vodovodní plány z 
roku 1988, kde je popsán stav sítě k roku 1988 a kde jsou ručně dokresleny novější vodovodní řady. 

Dále bylo žadateli sděleno, že další dokumenty by mohly být obsaženy v archivech místě příslušných 

stavebních úřadů pověřených agendou územního plánování a povolování vodohospodářských 

staveb.  

12. K žádosti ze dne 17. června 2022, o poskytnutí informací o zakázkách Pražské vodohospodářské 

společnosti a.s., které jsou na základě některé z výjimek ze zákona č. 134/2016 Sb. zadávány mimo 
zadávací řízení (nepočítaje v to však veřejné zakázky malého rozsahu) nebo které jsou zadávány v 

jednacím řízení bez uveřejnění, konkrétně: 

1) V jakém finančním objemu byly za posledních 36 měsíců zadány zakázky tímto způsobem? 
Jaký je podíl těchto zakázek na všech zadaných zakázkách? 
2) Podle jakého klíče jsou při zadávání těchto zakázek vybíráni dodavatelé, kteří jsou osloveni 
pro podání nabídky? Kdo je za toto rozhodnutí odpovědný? Jakým způsobem je prováděn 
průzkum trhu pro ověření, že výsledná cena zakázky odpovídá aktuální situaci na trhu? 
3) Jaký počet dodavatelů byl takto v posledních 12 měsících u těchto zakázek osloven? (žádáme 
o uvedení průměrného počtu oslovených dodavatelů u jednotlivých zakázek a mediánu). 
4) Kteří dodavatelé jsou takto oslovováni? Žádáme o uvedení 10 nejčastěji oslovovaných 
dodavatelů s uvedením počtu oslovení každého z nich. 
5) Je jediný akcionář Pražské vodohospodářské společnosti, Hlavní město Praha, informován o 
počtu a finančním objemu zakázek zadávaných tímto způsobem, o počtu oslovovaných 
dodavatelů, o způsobu výběru oslovených dodavatelů a způsobu ověřování, zda je výsledná cena 
zakázky vzhledem k předmětu zakázky a situaci na trhu v souladu s povinností postupovat s péčí 
řádného hospodáře? Pokud ano, kdy, jak často a jakým způsobem je o tom akcionář informován? 
bylo žadateli sděleno že informace o zadávání zakázek jsou ze strany PVS veřejně publikovány 
na webových stránkách PVS, konkrétně přehled veřejných zakázek zadaných do 31.12. 2020 je 
zveřejněn na tomto odkazu https://www.pvs.cz/seznam-verejnych-zakazek2 ; zakázky zadané 
od 1.1. 2021 pak: https://zakazky.pvs.cz/contract_index.html .  



V obou databázích jsou uvedeny podrobné údaje o zadávání zakázek zejména údaj o počtu 
oslovených dodavatelů a počtu obdržených nabídek, předpokládané hodnotě, nabídkových 
cenách a dodavateli, který podal nejvýhodnější nabídku.  
 
K bodu 1) Žádosti se dále sděluje, že finanční objem zadaných zakázek PVS (podlimitní sektorové 
zakázky) za posledních 36 měsíců je 5 234 264 511,76 Kč. 
• Finanční podíl těchto zakázek na všech zakázkách je 70,16 %.  
K bodu 2 ) Žádosti se sděluje, že v souladu s interním předpisem PVS je při zadávání veřejných 
zakázek podle bodu 1) výše vždy ustavena hodnotící komise složena z odborníků zastupující 
dotčené útvary PVS. Okruh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky, navrhují členové 
zvláštní komise pro předvýběr dodavatelů. O návrhu na okruh vyzývaných dodavatelů je komisí 
pro předvýběr dodavatelů rozhodováno v souladu se způsobem jejího rozhodování, a to dokud 
není nalezena jednomyslná shoda členů komise pro předvýběr dodavatelů. Počet dodavatelů 
určených komisí pro předvýběr dodavatelů odpovídá požadavku interního předpisu PVS pro 
příslušný typ a rozsah zakázky. Dodavatelé jsou předvybíráni primárně na základě jejich vhodné 
kvalifikace (členové komise pro výběr uchazečů mají detailní znalost relevantního trhu) ve vztahu 
k specifikům příslušné zakázky (tj. předmět plnění, celkový rozsah zakázky, specifické technické 
/ odborné součásti předmětu plnění apod.). Současně je při předvýběru zohledňován soutěžní 
aspekt, kde je snahou pro konkrétní zakázku neoslovovat dodavatele jakkoli propojené. Okruh 
dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky, následně na žádost ředitele obchodní divize 
PVS potvrzuje generální ředitel PVS, přičemž povinnou přílohou takové žádosti je zápis z jednání 
komise pro předvýběr dodavatelů.  
K ověření nabídkových cen je používáno porovnávání s kontrolním rozpočtem investiční akce, 
který je zpracováván v rámci přípravy zadávací dokumentace (u stavebních prací za použití 
cenové soustavy ÚRS, popřípadě sazebníku UNIKA pro projektové a inženýrské činnosti). 
Průzkum trhu pro ověření, že výsledná cena těchto zakázek odpovídá aktuální situaci na trhu je 
dále prováděn vlastním výběrovým řízením a soutěží oslovených dodavatelů. Zástupci PVS v 
hodnotící komisi mají díky své dosavadní činnosti a zkušenostem potřebnou znalost trhu pro to, 
aby dokázali identifikovat případné excesivní ceny, které by pak byly dále specificky posuzovány 
/ řešeny (např. ověření znaleckým posouzením či jinak).  
K bodu 3) Žádosti se sděluje, že v období posledních 12 měsíců jsou v případě podlimitních 
sektorových zakázek (tj. bez veřejných zakázek malého rozsahu) počty oslovených dodavatelů 
následující:  
• Počet oslovení je 223, z toho počet oslovených odlišných dodavatelů je 70  
• Průměr počtu oslovených dodavatelů na jednu zakázku je 3,91  
• Medián je 3.  
K bodu 4) Žádosti se sdělují následující údaje o 11 nejčastěji oslovovaných dodavatelů v časovém 
období posledních 12 měsíců ve vztahu k zakázkám výše v členění: Dodavatel a Počet oslovení 
A 12, B 12, C 10, D 10, E 9, F 9, G 9, H 8, I 8, J 7, K 7.  
Identifikační údaje dodavatelů výše jsou obchodním tajemstvím PVS, jelikož se jedná o 
informace ze strany PVS průběžně a systematicky chráněné, a tedy jinak nedostupné, která mají 
pro PVS i pro účastníky relevantního trhu zásadní obchodní význam, jelikož by jejich dostupnost 
podněcovala vzájemnou koordinaci vyzývaných dodavatelů, což by mělo pro PVS zásadní 
negativní dopady v podobě méně výhodných cen a / nebo méně kvalitních nabídek; jejich 
význam je tedy finančně vyjádřitelný. Žádosti se v části požadavku na identifikaci nejčastěji 
oslovovaných dodavatelů s odkazem na § 9 Zákona z důvodu ochrany obchodního tajemství PVS 
nevyhovuje a v této části rozhodla PVS o částečném odmítnutí Žádosti. 
K bodu 5 ) Žádosti se sděluje, že Hlavní město Praha („HMP“) je informováno o zadávaných 
předmětných zakázkách prostřednictvím svých zástupců v hodnotící komisi, která je ve vztahu k 
zakázkám výše ustanovována v souladu s vnitřní směrnicí PVS. Účast zástupců HMP v 
hodnotících komisích je smluvně zakotvena smlouvou o nájmu a správě věcí ve vlastnictví 
hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a 



čištění odpadních vod a souvisejících služeb ze dne 5. 11. 1998, účinné do 31. 12. 2028 („Nájemní 
smlouva“) blíže viz její čl. 11.13. na odkaze: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2395506 – 
aktualizované znění smlouvy dodatek č. 14.  
V souladu s Nájemní smlouvou dále Rada HMP schvaluje roční plán obnovy (RIP) a střednědobý 
plán obnovy vodohospodářské infrastruktury (SIP), kde jsou specifikované jednotlivé investiční 
akce, které jsou realizovány prostřednictvím PVS, včetně nadepsaných zakázek, a to včetně 
uvedení plánovaných investičních nákladů. HMP je dále pravidelně (čtvrtletně) informováno o 
plnění plánu RIP blíže viz čl. 11 Nájemní smlouvy.  
Zástupci HMP, kteří byli zvoleni do dozorčí rady PVS (100% členů dozorčí rady) mají vedle 
standardních kontrolních oprávnění vyplývajících ze stanov PVS, dále k dispozici přístup do 
aplikace Power BI, kde jsou online k dispozici údaje o plnění investičních plánů.  
Současně platí, jak již bylo uvedeno shora, že informace o zadávání zakázek jsou ze strany PVS 
veřejně publikovány na webových stránkách PVS. Konkrétně přehled veřejných zakázek 
zadaných do 31.12. 2020 je zveřejněn na tomto odkazu https://www.pvs.cz/seznam-verejnych-
zakazek2 ; zakázky zadané od 1.1. 2021 pak: https://zakazky.pvs.cz/contract_index.html . V obou 
databázích jsou uvedeny podrobné údaje o zadávání zakázek zejména údaj o počtu oslovených 
dodavatelů a počtu obdržených nabídek, předpokládané hodnotě, nabídkových cenách a 
dodavateli, který podal nejvýhodnější nabídku. Zástupci HMP byli o tomto postupu zveřejňování 
informací o zadávání zakázek opakovaně podrobně informováni. 
V neposlední řadě se Žadateli sděluje, že všechny smlouvy a objednávky s hodnotou nad 
50.000,- č jsou zveřejňovány v Registru smluv. 

13. K žádosti ze dne 22. června 2022, o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí seznamu 
sektorových veřejných zakázek od 1.1.2016, které PVS vypsala a následně je zrušila dle § 170 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v rozsahu: Název zakázky, Evidenční číslo 
zakázky, Datum uveřejnění, Datum zrušení bylo sděleno, že v období od 1.1. 2016 do 30.6. 2022 dle 

§ 170 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu, že nebyla podána žádná 

nabídka, byla zrušena zakázka pod názvem „Dodávka vodoměrů 2021-2024, Část 5 – Dodávka 

ultrazvukových vodoměrů DN 20 až DN 40“, ev.č. Z2020-035574, datum uveřejnění: 12.10.2020 a 
datum zrušení: 27.11.2020. 

14. K žádosti ze dne 14. září 2022, o vyjádření k možnosti napojení pozemků parc. č. 171 a 172 
v Křeslicích na vodohospodářskou infrastrukturu, bylo žadateli sděleno, že za účelem vyjadřování k 

žádostem o vyjádření k možnostem napojení zřídila společnost PVS ve spolupráci se společností 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) společný vyjadřovací portál. Díky tomuto portálu je možné 

získat jednou elektronickou žádostí společné stanovisko obou společností a byl žadateli byl 

poskytnut odkaz na podrobnou informaci k postupu při podávání žádostí o vyjádření k možnostem 
napojení viz informace na https://www.pvs.cz/pro-zakazniky/jak-vyridim/Vyjadreni-k-
projektovym-dokumentacim__s816x7612.html  a www.vyjadrovaciportal.cz . Žadateli byla 
poskytnuta informace, že žádosti o vyjádření podané jinou formou bohužel není možné z 

technických důvodů zpracovat. 

https://www.pvs.cz/pro-zakazniky/jak-vyridim/Vyjadreni-k-projektovym-dokumentacim__s816x7612.html
https://www.pvs.cz/pro-zakazniky/jak-vyridim/Vyjadreni-k-projektovym-dokumentacim__s816x7612.html
http://www.vyjadrovaciportal.cz/


VIII. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

za rok 2022 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále i jen „Zákon“), podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti 
v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, zveřejňuje Pražská 
vodohospodářská společnost a.s. tuto výroční zprávu.  

K poskytování informací podle Zákona za rok 2022 se sdělují následující údaje: 

Položka Počet  

počet písemně podaných žádostí o informace 14 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace  

0 

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech 
a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance 
a náklady na právní zastoupení: 

0 

poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence 

0 

počet stížností podaných dle § 16a Zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný 
popis způsobu jejich vyřízení 

0 

další informace vztahující se k uplatňování zákona: 
viz 
níže 

 
Dle § 17 Zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční 
úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyřízením žádosti. Výše úhrady za 
poskytování informací za písemně podané žádosti činila: 0,- Kč   
Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s 
žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není 
dle ustanovení § 13 odst. 3 Zákona součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.  
 
V Praze dne 28.2.2023 
 
Mgr. Petr Řehák 
vedoucí právního úseku 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
  



IX. Žádosti podle Zákona doručené společnosti v roce 2023 

1. K žádosti ze dne 6. dubna 2023, týkající se poskytnutí údajů o výdajích na sponzoring, 

komerční inzerci a dary, které společnost PVS realizovala v období od 1.1. 2019 do 31. 12. 2022, 

bylo žadateli vyhověno a žadateli byly poskytnuty seznamy dle žádosti.  


