
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9

K č. j. KGŘ/294/2012

CC: Magistrát hl. m. Prahy
k rukám primátora
Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

V Praze dne 5. 11. 2012
sp. zn. RP 23/2012

ODVOLÁNÍ
proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací

podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále „ZSPI“)

Odvolatel:

Česká pirátská strana 
politická strana reg. č. MV-39553-7/VS-2009 
IČO: 71339698 
se sídlem U Botiče 1390/3, 140 00 Praha 4 
 
 
Povinný subjekt:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. B 847 
IČO: 00005886 
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22



I. ÚVOD

1. Dne 31. 10. 2011 doručil Odvolatel Povinnému subjektu žádost o poskytnutí 
následujících informací:

 seznam všech smluv uzavřených mezi Povinným subjektem a holdingem 
Deloitte během posledních tří let (dále „Informace č. 1“);

 seznam všech smluv uzavřených mezi Povinným subjektem a společností 
ConPro, s.r.o. během posledních tří let (dále „Informace č. 2“);

 seznam firem zajišťujících pro Povinný subjekt prodej SMS jízdenek 
(dále „Informace     č.     3a  “);

 cena, již tyto firmy Povinnému subjektu za poskytování svých služeb účtují
(dále „Informace č. 3b“);

 příjem, jenž má Povinný subjekt z prodeje jedné SMS jízdenky (dále 
„Informace č. 3c“);

 materiály vztahující se k zavedení turniketů, jak byly projednávány před 
Výborem pro dopravu zastupitelstva Hl. m. Prahy dne 1. 9. 2011 (tj. 
prezentace a studie firmy Deloitte, vč. zadání; průzkum Factum Invenio, vč. 
zadání a slíbených písemných odpovědí dle zápisu z jednání výboru; a 
další) (dále „Informace č. 4“)

(dále také obecně jako „Informace“)

2. Dne 19. 10. 2012 byl Odvolateli doručen dopis Povinného subjektu č. j. 
KGŘ/294/2012 (dále „Dopis“), kterým Povinný subjekt:
a) Žadateli poskytl Informaci č. 1, Informaci č. 2 a Informaci č. 3a;
b) Informaci č. 3b a Informaci č. 3c Žadateli neposkytl, aniž by se k jejich 

neposkytnutí v Dopisu jakkoliv vyjádřil;
c) Informace č. 4 Žadateli neposkytl s odůvodněním, že nejde o informace ve 

smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Na konci Dopisu je odstavec následujícího znění:

„Poučení:
Proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od 
jeho doručení, podáním doručeným Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, 
akciové společnosti. O odvolání rozhoduje představenstvo společnosti.“



Z tohoto odstavce je zřejmé, že byť Dopis nemá veškeré náležitosti 
rozhodnutí ve smyslu správního řádu,1 lze Dopis považovat za rozhodnutí 
Povinného subjektu o odmítnutí části Žádosti2 (dále „Rozhodnutí“).

4. Odvolatel proti Rozhodnutí podává toto odvolání (dále „Odvolání“), z důvodů 
dále uvedených.

II. ODVOLACÍ ORGÁN

5. Z Dopisu je zřejmé, že Povinný subjekt hodlá Odvolání předat 
k rozhodnutí o něm svému vlastnímu představenstvu.3 Odvolatel 
s tímto postupem nesouhlasí, neboť by byl nezákonný.

6. Podle správního řádu „nadřízeným správním orgánem právnické … osoby 
pověřené výkonem veřejné správy se rozumí orgán, … který tyto osoby 
výkonem veřejné správy na základě zákona pověřil.“

Orgánem (subjektem), který pověřil Povinný subjekt výkonem veřejné správy 
na úseku dopravy, je hlavní město Praha. Je snad zbytečné dodávat, že 
představenstvo akciové společnosti z logiky věci nemůže akciovou společnost 
čímkoliv pověřovat, tím méně výkonem veřejné správy.

7. Současně s podáním Odvolání u Povinného subjektu, Odvolatel zasílá kopii 
Odvolání také oprávněnému odvolacímu orgánu, tj. hlavnímu městu Praze. 
Cílem Odvolatele je umožnit oprávněnému odvolacímu orgánu dohlédnout na 
to, aby mu Odvolání bylo Povinným subjektem řádně a včas předáno 
k rozhodnutí.

III. ROZSAH A DŮVODY ODVOLÁNÍ

8. Odvolání směřuje proti Rozhodnutí v celém jeho rozsahu.

1 Např. chybí označení „Rozhodnutí“, není oddělena výroková část od odůvodnění, atp.

2 ZSPI, § 15 odst. 1.

3 Dopis, s. 2, ¶ Poučení: „O odvolání rozhoduje představenstvo společnosti.“



9. Ve vztahu k Informaci č. 3b a Informaci č. 3c neobsahuje Rozhodnutí 
žádné odůvodnění, proč tyto Informace nebyly poskytnuty. V této 
části je tedy Rozhodnutí nepřezkoumatelné a tudíž nezákonné.

10. Pokud jde o Informace č. 4, jejich neposkytnutí odůvodnil Povinný subjekt 
takto: „ … požadované materiály nejsou informacemi ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Poskytování konceptů 
(návrhů atd.) není v rovině InfZ povinné – nejedná se o informaci ve smyslu 
InfZ.“ Toto odůvodnění není přesvědčivé, přinejmenším z těchto důvodů:

a) Definice informace v ZSPI nevylučuje koncepty ani návrhy. Zákon stanoví, 
že „[i]nformací se … rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv 
podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči …“4 Není tedy pravdivé 
tvrzení Povinného subjektu, že koncepty a návrhy - jak Povinný subjekt 
Informace č. 4 označuje - nejsou informacemi ve smyslu ZSPI.

b) Odůvodnění je nesrozumitelné a tudíž nepřezkoumatelné. Povinný subjekt 
z důvodů, které neuvádí, považuje Informace č. 4 za „koncepty (návrhy 
atd.).“ Nevysvětluje, co má těmito výrazy na mysli. Přitom právě údajná 
skutečnost, že Informace č. 4 jsou koncepty či návrhy, je deklarovaným 
důvodem jejich neposkytnutí.

Pro případ, že Povinný subjekt má výrazy „koncepty, návrhy“ na mysli to, 
že Informace č. 4 nejsou dokončeny, Odvolatel namítá, že takové tvrzení 
by bylo nepravdivé.

Odvolatel se – snad ne naivně - zdráhá uvěřit tomu, že by Povinný subjekt 
platil soukromým společnostem5 za nedokončené a tedy pro Povinný 
subjekt neužitečné služby. Rovněž těžko uvěřit tomu, že by zástupci 
těchto soukromých společností prezentovali nedokončenou práci Výboru 
pro dopravu hl. m. Prahy s úmyslem jeho členy přesvědčit o prospěšnosti 
navrhovaných řešení.6

Shrnuto, ve vztahu k neposkytnutí Informací č. 4 je Rozhodnutí 
nezákonné, neboť jeho odůvodnění:
a) je v evidentním rozporu se zněním příslušného ustanovení ZSPI;
b) je zčásti nesrozumitelné a tedy nepřezkoumatelné.

4 ZSPI, § 3 odst. 3.

5 Např. Deloitte, Factum Invenio.

6 Podrobnosti viz v zápisu z jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl.m. Prahy 
konaného 1. 9. 2011 v zasedací místnosti Nové Rady, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.



IV. NÁVRH ROZHODNUTÍ

Z důvodů výše uvedených Odvolatel navrhuje, aby odvolací správní 
orgán Rozhodnutí zrušil a věc vrátil Povinnému subjektu k novému 
projednání.

Bc. Jakub Michálek
1. místopředseda
Česká pirátská strana


