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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9 - Vysočany, 
IČO: 000 05 886 (dále jen DPP), obdržel dne 04.03.2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), v níž žádáte  
o informaci k níže uvedeným dotazům: 
 
„ Dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 
17 Listiny práv a svobod, si Vás dovoluji požádat o předání mého článku panu řediteli DP ing. Petru 
Witowskimu – viz odkaz níže: 
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/12186-ukrajince-udelil-revizor-metra-pokutu-1000-korun.html“ 
 
V režimu InfZ Vám sdělujeme, že dne 01.03.2022 byly na Zličíně a okolí sepsány dva zápisy o přepravní 
kontrole s cestujícími bez jízdenky, v obou případech se však jednalo o české občany. Jelikož nemáme 
k dispozici průkaznou informaci, že se popisovaná událost stala, je nám líto, že Vaší žádosti nemůžeme 
dále vyhovět. 
 
Nad rámec režimu InfZ si dovolujeme doplnit, že DPP k uprchlíkům z Ukrajiny přistupuje velmi citlivě a 
v těsné součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy a dalšími městskými firmami. Informace o bezplatné 
přepravě pro občany Ukrajiny jsou k dispozici na hlavní stránce webu DPP, ale i na webu ROPIDu a 
MHMP, jak v češtině, tak i ukrajinštině. Tyto informace mají samozřejmě i pracovníci přepravní kontroly, 
kteří se jimi plně řídí. 
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