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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 § 2 odst.  písm. a) InfZ o níže specifikované žádosti  

(dále jen “Žadatel“) ze dne 26.10.2022 o poskytnutí 
informací podle InfZ k níže uvedeným dotazům Žádosti, a to konkrétně: 

 
„Žádám tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, Dopravní podnik hl.m. Prahy, o poskytnutí následující informace: 
Smlouvy s Evropskou investiční bankou, kterou bude spolufinancována stavba metra D, 
pokud již tato smlouva byla uzavřena. Pokud nikoliv, žádám o poskytnutí tzv. úvěrového 
rámce na poskytnutí úvěru Evropskou investiční bankou na stavbu metra D, který dojednal 
Magistrát hlavního města Prahy a Evropská investiční banka, jak je zmíněno například v 
oficiálních tiskových zprávách hl. m. Prahy a DPP zde: 
 
https://www.dpp.cz/metro-d/aktuality/detail/931_1797-tiskova-zprava-evropska-investicni-banka-
pujcipraze-na-metro-d 
 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/evropska_investicni_
banka_pujci_praze_na.html 

 
takto: 

 
Žádost se v celém svém rozsahu podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 4 InfZ 
odmítá. 

 
 
 
 

Váš dopis značky / ze dne 27-10-2022 

naše značka 2022/54/900200 
ZN/12735/22 

vyřizuje / linka  

místo odeslání / dne Praha /09.11.2022 
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Odůvodnění: 
 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ platí, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, 
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí 
části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ platí, že 
povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací. Ustanovení § 2 odst. 4 bylo do InfZ včleněno zákonem č. 61/2006 Sb., přičemž ze 
zvláštní části důvodové zprávy k předmětnému ustanovení se přitom podává, že „povinný subjekt je 
povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl 
mít k dispozici. 
 
V návaznosti na Vaše výše uvedené dotazy Vám sdělujeme, že Povinný subjekt nedisponuje 
Smlouvou s Evropskou investiční bankou, kterou by měla být spolufinancována stavba metra D, 
neboť Povinný subjekt není smluvní stranou Vámi požadované smlouvy.  

 
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 k zastupování funkce vedoucí odboru Právní 




