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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 v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve 
spojení s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) InfZ o níže specifikované žádosti , 

 (dále jen “Žadatel“) ze dne 23.09.2022 o 
poskytnutí informací podle InfZ k níže uvedeným dotazům Žádosti, která se týká Komplexního 
bezpečnostního systému, a to konkrétně: 
 
– zápisů z jednání dozorčí rady za období od 1. prosince 2018 do 30. května 2022 během nichž byl 
projekt Komplexní bezpečností systém projednáván, a  
 
– veškerých podkladů, které byly předloženy jednotlivým členům dozorčí rady v souvislosti s 
projektem Komplexního bezpečnostního systému. 

 
takto: 

 
 
Žádost se v celém svém rozsahu podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 11 odst. 1 
písm. a) InfZ, odmítá. 
 
 

Odůvodnění: 
 
Povinný subjekt obdržel dne 26.9.2022 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Touto Žádostí se Žadatel 
domáhal poskytnutí výše uvedených informací: 
 
Povinný subjekt posoudil obsah Žádosti a dospěl k závěru, že požadované informace nelze 
poskytnout z důvodů, které jsou uvedeny v ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) InfZ, dle kterého se 
neposkytuje informace o probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její 
poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces. 
 

Váš dopis značky / ze dne 23.09.2022 

naše značka 2022/50/900200 
ZN/11763/22 
 

vyřizuje / linka  

místo odeslání / dne Praha/07.10.2022 

 
 

 

 

http://www.dpp.cz/
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Výzvou k vydání věci ze dne 16. června 2022 (čj. NCOZ-7295- /TČ-2019-412100-H a čj. NCOZ-
6080- /TČ-2022-412100-H (dále jen „Výzva“) byl Povinný subjekt vyzván Policií ČR podle § 78 
odst. 1 trestního řádu k vydání celé řady listin, mimo jiné i těch listin, které zahrnovaly informace 
požadované Žadatelem. Pod bodem 1 písm. c) zmíněné Výzvy si Policie ČR vyžádala „zápisy z 
jednání dozorčí rady DPP, a.s. včetně příloha za období od 01.10.2018 do současnosti (tj. do 16. 
června 2022)“ a pod bodem 13 této Výzvy si pak Policie ČR vyžádala „všechny materiály související 
s plněním z veřejné zakázky „Komplexní bezpečnostní systém“,a to od 01. 01. 2018“. Ze 
zmíněného ustanovení § 78 odst. 1 trestního řádu přitom plyne, že policejní orgán může vyzvat k 
vydání jen těch věcí, které mohou sloužit pro důkazní účely a v případě, že je nutné pro účely 
náležitého zjištění skutečností důležitých pro trestní řízení takovou věc zajistit, je policejní orgán 
oprávněn požadovat vydání takové věci.  
 
Povinný subjekt zmíněné Výzvě Policie ČR vyhověl a požadované dokumenty vydal (viz přílohy). 
Ve výše uvedené trestní věci (ve veřejném prostoru známa jako tzv. Kauza Dozimetr) doposud 
probíhá vyšetřování, v rámci kterého policejní orgán vyhodnocuje veškeré podklady, tedy mj. ty 
podklady, které byly vydány Povinným subjektem na základě Výzvy. Toto trestní řízení je nyní ve 
fázi přípravného řízení a probíhá neveřejně.  
   
Z výše uvedeného je zřejmé, že požadované informace spadají do kategorie právě těch informací, 
které nelze ze strany Povinného subjektu Žadateli poskytnout, neboť se ve smyslu § 11 odst. 4 
písm. a) ZoSPI jedná o informace o "probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, 
pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na 
spravedlivý proces.“. 
 
V návaznosti na výše uvedené dospěl Povinný subjekt k závěru, že byly naplněny podmínky pro 
omezení práva na informace a Žadatelem požadované informace nelze ze zákonných důvodů 
poskytnout. Povinný subjekt proto v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZI rozhodl o odmítnutí 
Žádosti. 

 
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 
  
                  Pověřený vedením odboru Právní 
 
 
Příloha: Dopis DPP pro PČR 16.06.2022-I.část 
   Dopis DPP pro PČR 30.06.2022-II.část 
   Výzva PČR k vydání věci 
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