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TECHNQLOGIE
HLAVNIHO MESTA
PRAHY

Pulz na§i metropole

V Praze dne 25. dubna 2018

Poskytnuti informaci podle ustanovenl' § 14 odst. 5 pism. d) za’kona 5.106/1999 5b.,
vuv:

o svobodném pFI’stupu k informacn’m, ve zném’ pOldEJSICh p‘r'edpisﬁ

Spoleénost Technologie Hlavnl’ho mésta Prahy, a.s., ICC: 256 72 541, se su’dlem Délnické 213/12,

Ho|e§ovice, 170 00 Praha 7 (déle jen ,,Technologie HMP”) obdriela dne 18. dubna 2018 Va§i
iédost podle za’kona E. 106/1999 Sb., 0 svobodném pFI’stupu k informacim, ve znénl' pozdéjél’ch
pfedpisﬁ (déle jen ,,ZSPI”) ztéhoi dne, v nii se pod él'sly 1 a2 3 doméhéte viédosti bliie
speciﬁkovanf/ch
speciﬁkovanych informaci.
K Va§im dotazﬂm uvédl'me nésledujicu’ (za pouiitI'Vémi v iédosti definovanVch pojmﬁ):
K otézce ad 1:
Mia Vém poskytujeme anonymizovam} pfehled zaméstnancﬁ spoleénosti Technologie HMP, o
nichi je této spoleénosti zna’mo, ie
2e jejich pfedchozim zaméstnavatelem byla Va§e spoleénost a
/nebo
/neb0—
Zaméstnanec 1 —Vedoucn’ oddélenl', den vzniku pracovnl’ho poméru: 29. 3. 2018;

Zaméstnanec 2 - ﬁeditel Useku, den vzniku pracovniho poméru: 29. 3. 2018;
Zaméstnanec 3 —Technik, den vzniku pracovniho poméru: 29. 3. 2018;

Zaméstnanec 4 — Referent, den vzniku pracovniho poméru: 29. 3. 2018; a
Zaméstnanec 5 —Vedouci stFediska, den vzniku pracovnl’ho poméru: 12. 4. 2018.

K ota’zce ad 2:

K Va§emu dotazu, zda existuje smlouva mezi spol. Technologie HMP a jaky'lmkoliv subjektem
poskytujicim personélm’ nebo obdobné sluiby, prostFednictVI’m ktenjch by spol. Technologie
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HMP poptévala a realizovala nébor novh zaméstnancﬁ, Va'm sdélujeme, ie takova’ smlouva

existuje. Je uzavfena mezi spol. Technologie HMP aa—
dne 1. 2. 2018. Spoleénost THMP tuto smlouvu zveFejnila v registru smluv na zékladé za’kona E.

340/2015 5b., 0 zvla’étm’ch podml’nkéch ﬁéinnosti nékterY/ch smluv, uvel'rejﬁovéni téchto smluv
a o registru smluv (za’kon o registru smluv), vplatném znénl'. Dle § 6 odst. 1 ZSPI Vém tak
sdélujeme udaje umoiﬁujl’ci vyhledénl' a ziském’ tuto smlouvu, a to formou odkazu na webové
strénky registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4827092.

pan_ nebyly udéleny
Ve vztahu k druhé (":a'sti Va§eho dotazu Vém sdélujeme, 2e panl'
iédné pisemné pokyny (kromé ustanovem’ zml'néné smlouvy) tajI'ci se néboru zaméstnancﬁ.

K otézce ad 3:

K otézce ad 3 Vém sdélujeme, 2e zaméstnanci spol. Technologie HMP, ktefi do pra’ce nastoupili
od zaéétku roku 2018 ke dni zpracovéni této odpovédi, podepisujl’ proh|é§eni, které odVI’dé
Va§emu popisu, a které v anonymizované podobé pfiklédéme v pfiloze této odpovédi.

VVEe uvedeny’tm poskytnutl'm informaCI' bylo v souladu 5 § 14 odst. 5 pl'sm. cl) ZSPI vyhovéno Va§I'
iédosti v plném rozsahu. V ph'loze tohoto poskytnutl' informace zasiléme podklady, z nichi
vyplWaji odpovédi na shora uvedené otézky.

Ing. Toméé Novotny’l

mistopfedseda pFedstavenstva

Pr'ilohy:

Vzor prohld§eni uchazec'e o zame'stna'ni
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EESTNE PR0HLA§ENi
Jé, niie podepsany'I/a'

narozen/a:

trvale bytem:

jakoito uchazet': o zaméstnénl’ na pozici [BUDE DOPLNFNO] (déle jen ,,Zaméstném'”), u spoleénosti
Technologie Hlavniho mésta Prahy, a.s., ICC: 256 72 541, se sidlem Praha 2, Blanicka' 1008/28, PSC

120 00, zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlo‘z’ka 5402

(déle jen ”Spoleénost"),

Eestné prohlaEuji,

—

2e se 0 Zaméstna’nl' ucha’zim dobrovolné a vyluéné o své vﬁli,

-

2e jsem nebyl/a ze strany Spoleénosti ani iédné osoby se Spoleénosti spjaté jakkoli

motivovén/a nebo navédén/a k ukonéeni dosavadniho/pi'echoziho pracovnéprévnl'ho

vztahu,

—

2e 2e strany Spoleénosti ani ia’dné osoby se Spoleénosti spjaté ode mne nebyly vyiadovény
ia’dné informace / ﬂdaje o iédném 2 ch pfedchozich zaméstnavatelﬂ Ei spolupracovm’kﬂ,

-

ie jsem za ﬂéelem Zl’skéni Zaméstnéni (":i jiné pracovm’ pFiIeiitosti u Spoleénosti

nekontaktoval/a iédného z mych dFivéj§ich spolupracovm’kﬂ,

-

ie v ph’padé ziskéni Zaméstném’ (“:i jiné pracovni pFiIeiitosti u Spoleénosti budu dodriovat
povinnost mléenlivosti a obdobné zékonné pOVinnosti, které mne véiou vﬁéi pfedchozim

zaméstnavatelt‘im,
-

ie jsem se 0 Zaméstnéni dozvédéI/a (i) z internetu, (i) od pia’tel, (i) ze sociélnich sitl’, (i)
z tiEténf/ch periodik, (i) jiné:

V Praze dne

[Podpis]
[Jméno a Pﬁjmeni uchazeée]

