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ROZHODNUTÍ 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost jako povinný subjekt (dále jen „Povinný subjekt“) 
ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ o žádosti 
zájmového sdružení  
 (dále jako “Žadatel“) ze dne 17.01.2022 o poskytnutí informací podle InfZ (dále jen „Žádost“): 

 
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 

předpisů 

požadujeme poskytnutí následujících informací: 

1. Jaký počet tzv. výzev k úhradě určené částky podle § 125h zákona č. 361/2000 Sb. obdržel 
povinný subjekt jako provozovatel vozidel 
a) v roce 2019 
b) v roce 2020 
c) v roce 2021 
 
2. Jaká celková částka byla na základě doručených „výzev k úhradě určené částky“ 
povinným 
subjektem uhrazena? 
a) v roce 2019 
b) v roce 2020 
c) v roce 2021.“ 

 

takto: 
 
 
Žádost se částečně podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 2 odst. 4 InfZ odmítá a částečně se 

jí vyhovuje. 
 

Váš dopis značky / ze dne 17.01.2022 

naše značka 2022/2/900200 

vyřizuje / linka  

místo odeslání / dne Praha/01.02.2022 
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Odůvodnění: 
 

Povinný subjekt v příloze zasílá přehled výzev k úhradě pokut v případech spáchání přestupku 
řidičem autobusu. Tento typ pokut se eviduje, neboť evidenci vede jeden útvar. Tyto pokuty Povinný 
subjekt dále postupuje jednotlivým řidičům, aby je zaplatili. Povinný subjekt nemá informaci o tom, 
že by některý řidič pokutu nezaplatil, tudíž se domnívá, že částky udělených pokut se rovnají 
částkám zaplaceným. Co se týče tramvají, Povinný subjekt si není vědom, že by byl vyzýván 
k úhradě pokut, neboť rychlost tramvají nepodléhá úsekovým měřením, případně nemohou 
parkovat po městě. Této části Žádosti se vyhovuje. 
 
V případě ostatních vozidel Povinný subjekt nevede žádnou evidenci, přestupky jsou z datových 
zpráv distribuovány na jednotlivé útvary k vyřízení. Tyto útvary poté příslušnému úřadu nahlásí 
jména řidičů k dalšímu řešení. V rozsahu této části Žádosti Povinný subjekt nemůže Žadateli 
vyhovět, jelikož se neposkytují v souladu s ust. § 2 odst. 4 InfZ informace, které neexistují. 
 
 

Poučení: 
 
Proti rozhodnutí o odmítnutí Žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení podáním, 
doručeným Povinnému subjektu (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost). O odvolání 
rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
                      
                   vedoucí odboru Právní 
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