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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 §  
8a odst. 1) InfZ  čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o žádosti 
společnosti dále jen “Žadatel“) ze dne 
4.7.2022 o poskytnutí informací podle InfZ k níže uvedeným dotazům: 

 
 
1) Zda pan I  byl zaměstnancem v oddělení IT Dopravního podniku? Od kdy do kdy byl pan  

zaměstnancem Dopravního podniku a na jaké pracovní pozici nebo pozicích působil?  
 
2) Podílel se pan  nějakým způsobem na veřejných zakázkách v rámci Dopravního podniku?  
 
3) Jak konkrétně se pan  na veřejných zakázkách podílel? Žádáme o konkrétní specifikaci jeho účasti 

(např. zda připravoval zadávací podmínky nebo byl člen hodnotící komise či uzavíral smlouvy za oddělení 
apod.).  

 
4) Dle informací z médií v roce 2012 bylo podáno trestní oznámení na několik oddělení (včetně IT oddělení) 

Dopravních podniků pravděpodobně pro podezření s manipulacemi v rámci veřejných zakázek. Dle 
dostupných informací z veřejných zdrojů byl v souvislosti s tímto vyšetřováním ukončen pracovní poměr 
panu I Žádáme o bližší informace v této věci. 

 
5) Byl pan I vyšetřován v souvislosti s nevýhodnými smlouvami uzavřenými Dopravním podnikem se 

společností CSC Computer Sciences s.r.o.? 
 

takto: 
 
 Žádost se v celém svém rozsahu podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 8a odst. 1) InfZ  čl. 

4 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, odmítá.  

Váš dopis značky / ze dne       

naše značka 2022/39/900200 
ZN/9983/22 
 

vyřizuje / linka  
 

místo odeslání / dne Praha / 29.7.2022 
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Odůvodnění: 
  
 V souladu s čl. 10 Listiny má každý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 

pověst a chráněno jeho jméno, a každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho 
života. Ustanovení § 81 obč. zák. určuje, že chráněna je osobnost člověka, včetně jeho přirozených práv. 
Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním 
prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. 

 
Ochrana soukromí zahrnuje i uvážení, zda mohou být informace týkající se soukromí bez souhlasu 
zpřístupněny jiným subjektům a pokud ano, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Soudní judikaturou a 
výklady je pojem soukromí vymezován dosti široce tak, že zahrnuje mimo osobní, intimní sféru člověka i 
hmotný a myšlenkový prostor jedince a dále také obchodní, pracovní a další aktivity určitého člověka. V 
případě střetu s ústavním právem na informace je třeba intenzitu zásahů poměřovat v testu proporcionality. 
Má-li žadatel podezření na střet zájmu v rámci veřejné zakázky, je na něm, aby se bránil příslušnými 
právními prostředky v tomto řízení. Ohledně informací požadovaných v bodech č. 4) a 5) by se měl Žadatel 
obracet na orgány činné v trestním řízení v souladu s ust. § 11 odst. 4 písm. a) InfZ.  
 

 
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 
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