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V Praze dne 24.10.2018

Na§e znaEka: THMP-PO 0004/2018

VyFizuje:

Rozhodnuti o éésteéném odml'tnutl’ iédosti podle ust. § 15 odst. 1 zékona E. 106/1999 5b., 0
svobodném pFI'stupu k informacim, ve znéni pozdéjEI'ch pfedpisfi

Spoleénost Technologie hlavm’ho mésta Prahy, 3.5., 10: 256 72 541, se sidlem Délnické 213/12,
Holeéovice, 170 00 Praha 7 (déle téi jako ,,spoleénost THMP” nebo ,,povinny’t subjekt") rozhodla
o iédosti

(déle jen ,,2adatel“) podle zékona é.106/1999$b., o svobodném pfistupu
k informacim, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl (déle téi jako ,,ZSPI") 2e dne 9. 10. 2018, kterou
povinny'l subjekt obdriel téhoi dne (déle jen ,,2a’dost"), v mi se Zadatel pod éisly 1) 32 5) doméhé
v Zédosti bliie specifikovanych informaci,

takto:

Zadatel se véésti Zédosti oznaéené 2adate|em pod éislem 1) doméhé poskytnuti nésledujici
informace: ddm 0 informaci, zda ,,technické podm/nky pro uml’sténi” jako pr’iloha smlouvy
byly pro v§echny subjekty vyuzfl’vajic/ stoidry veFejného osvét/em’ v rdmci akce ,,Praha sviti na
volby” v roce 2018 stanoveny shodné. Pokud nikoliv, idddm o informaci o pr'ipadnych rozdi/ech.
Kvy'lée uvedené éésti Zédosti oznaéené Zadatelem pod Eislem 1) povinm’; subjekt uvédi
nésledujici odpovéd' (za pouiiti v Zédosti definovany'lch pojmfi):

Ano, ,,technické podml'nky pro umistém’” jako pFI’loha smlouvy byly pro v§echny subjekty
vyuil'vajici stoiéry veFejného osvétlem’ vra'mci akce ,,Praha svitl' na volby vroce 2018”
stanoveny shodné.

2adatel se v Eésti iédosti oznaéené Zadatelem pod (‘fl'slem 2) doméhé poskytnuti nésledujici
informace: ddm 0 seznam v§ech pfipadd, kdy by/o spo/ec'nosti THMP 0.5. ohldsveno nedodrienl’
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téchto technickych podminek, 5 u’daji o identifikaci c7 Iokalizaci stoidru a Udajem o s‘Jsobu
p0ru§eni technickych podminek a datem nahld§eni.

Kvyée uvedené Eésti Zédosti oznaéené Zadatelem pod Eislem 2) povinnv subjekt uvédi
nésledujl'ci odpovéd' (za pouiitl’ v iédosti definovanych pojmfl):

iadatelem poiadovany’m ,,seznamem vs'ech pr'ipadfi, kdy bo spolec'nosti THMP a.s. ohlds'eno
nedodrieni téchto technickych podminek, s ddaji o identifikaci Ei Iokalizaci stoidru a ddajem
o zpfisobu poru§eni technickych podminek a datem nahlds'eni” (déle jen ,,Seznam E. 1”)
spoleénost THMP nedisponuje. Vét§ina v§ech ohlééeny’ch podnétfi potenciélm’ho poru§eni
podminek pro umisténi propagaém’ch nosiECI v rémci akce ,,Praha svitl' na volby v roce 2018”
(déle jen ,,Poru§em'“) byla Feéena operativné a bezodkladné povéFeai terénnimi
pracovm’ky pFI’mo v ulicich hl. m. Prahy na zékladé podnétfi podany'lch telefonicky,
prostFednictvim e-mailovh zprév éi pFi flstnim jedném’. Tyto podnéty obdriela spoleénost
THMP jak od politicky’ch subjektfi, tak ze strany verejnosti. Jednotlivé Poru§eni byla
evidovéna pouze po dobu, nei bylo Poru§eni vdaném pi‘ipadé odstranéno Ei napraveno.
SpoleEnost THMP nenl' povinna vytvéret iadatelem poiadovany’t Seznam E. 1, proto takovy'lto
komplexm’ a relevantm’ Seznam E. 1 ani nevytvéfela. Jeho sestavem’ a na'sledné neustélé
aktualizace se v prostFedI' operativniho Feéeni dané problematiky jevi jako téméF nereélna’ a
rozhodné neefektivni.

Sohledem na vy’rée uvedené povaiuje spoleénost THMP za dflleiité uvést, ie fakt, ie
spoleénost THMP nedisponuje komplexm’m Seznamem E. 1, rozhodné neznamené, ie by
pFehII'iela jakékoliv nedodriovéni pravidel pro umist'ovénl' propagaénl’ch nosiéfi v rémci akce
,,Praha svitl' na volby v roce 2018”. Jak jii bylo uvedeno v9§e, ve§keré ohlééené Poruéem' byla
v co nejkratéi dobé predéna pFisluény’tm povéFeny’m pracovm’kfim, kteFi méli pFI'mo v terénu
na starosti kontrolu stoiérfi vefejného osvétlenl' (déle jen ,,stoiér V0”) osazeny’ch
propagaém’mi nosiéi v rémci akce ,,Praha svitl' na volby v roce 2018” a ph’padné odstrafiovém’
téchto propagaém’ch nosiéfi éi fipravu jejich usazenl’ na stoiérech V0 tak, aby vyhovovaly
pravidlflm pro umist'ovém' propagaém’ch nosiéfi v rémci akce ,,Praha svitl' na volby v roce
2018" a taktéi dal§im pra’vm’m a technicky’m normém obecné platny’m pro umist'ovém’
reklamnl’ch a propagaénich nosiéfi na zah’zenich veFejného osvétlem’. Tyto kontrolm’ skupiny
pracovaly v terénu denné, a to vjedno- ai dvouélenny’ch ty’mech.

Zadatel se véésti Zédosti oznaéené 2adatelem pod éfslem 3) doméhé poskytnutl’ nésledujici
informace: ddm 0 seznam v§ech pfipadfi, kdy THMP vlastnl' kontrolou zjistila nedodrienl'
téchto technickych podminek, 5 Udaji o identl'flkaci 6i Iokalizaci stoZdru a Udajem o zpflsobu
poru§eni technickych podminek a datem zji§téni.

KvVée uvedené Eésti Zédosti oznaéené iadatelem pod éislem 3) povinm] subjekt uvédi
nésledujici odpovéd’ (za pouiiti v zédosti definovanych pojmfi):

Obdobné jako v pripadé odpovédi k éa’sti ia’dosti oznaéené iadatelem pod Eislem 2), uvédl'
spoleénost THMP k éésti iédosti oznaEené iadatelem pod Eislem 3), ie spoleénost THMP



nedisponuje 2adatelem poiadovany’lm ,,seznamem v§ech pr'ipada', kdy THMP vIastm’
kontrolau zjistila nedodrz’eni téchto technickych podminek, s édaji o identifikaci c'i Iokalizaci
stoz'dru a ddajem o zpfisobu porus'eni technickych podminek a datem zjis"téni” (da'le jen
,,Seznam E. 2"). Vtéchto ph’padech je§té vice nei vpl‘ipadech uvedeny’ch iadatelem pod
Eislem Z) iédosti platI', ie Poru§eni, které odhalili a identifikovali povéf‘em’ terénm’ pracovm’ci
vlastm’ kontrolou, byla Fe§ena bezprostFedné v terénu pFI’mo témito pracovm’ky. Spoleénost
THMP nem’ povinna vytvéf'et iadatelem poiadovany? Seznam E. 2, proto takovy’tto komplexm’
a relevantm’ Seznam E. 2 ani nevytvéfela. Jeho sestaveni a nésledné neusta’lé aktualizace se
vprostFedi operativnl'ho Fe§eni dané problematiky jeVI' jako téméF nereélné a rozhodné
neefektivni.

Na v§ech stoiérech V0 osazeny’ch propagaém’mi nosiéi v rémci akce ,,Praha svitl’ na volby
v roce 2018” byly po instalaci téchto propagaém’ch nosiéfi provedeny vizua’lnl' kontroly, jejichi
cilem byla pFI’padné identifikace nesouladu faktického a poiadovaného uml'sténl'
propagaém’ho nosiée. Na'sledné byla prfibéiné provédéna namétkové kontrola stoiérfi V0, a
to ai do doby, kdy byla zahéjena demontéi propagaém’ch nosiECI umistény’ch na sloupech V0
v rémci akce ,,Praha svitl’ na volby v roce 2018“. Spoleénost TH MP tak dostéla svy’m zévazkflm
a povinnostem vypvajI'cim jak ze smluvm’ch vztahfi s hlavnim méstem Prahou, tak ze
smluvnl’ch vztahfl s politicky’ymi subjekty uzavFeai v souvislosti s akcu’ ,,Praha svitl’ na volby
v roce 2018".

Spoleénost THMP rovnéi povaiuje za dfileiité uvést, ie naprosté vét§ina identifikovany’ch
Poru§eni vznikla ai po instalaci propagaém’ch nosiéfi v rémci akce ,,Praha svitl' na volby v roce
2018". Vzhledem k vysokému poétu stoiérfl V0 osazeny’ch v rémci akce ,,Praha svn’tl' na volby
vroce 2018" propagaénl'mi nosiéi (pfibliiné 20 000 takovy’lchto stoiérfl V0) 3 zérovefi
snadnému volnému pFI’stupu k nim je pochopitelné, ie mohlo docha’zet a také dochézelo
k nepovolené manipulaci a pFesunfim sjednotlii propagaém’mi nosiéi, a to vét§inou ze
strany vandalfl. PFI’padné docha’zelo k ,,posunutl'" propagaénich nosiéfi vlivem povétrnostnich
podminek (vitr, dé§t’ apod.).

Zadatel se v éésti Zédosti oznaéené Zadatelem pod éislem 4) doméhé poskytnuti nésledujl’ci
informace: Ke v§em pr'l'padém uvedenym v bodech 2 a 3 fdda’m o doplnén/ informace, zda, k
jakému datu a pfipadne'jakym s‘Jsobem byla provedena ndprava.
Kvy’lée uvedené éésti iédosti oznaéené zadatelem pod éislem 4) povinm} subjekt uvédl'
nésledujici odpovéd’(za pouiitl’ v Zédosti definovanych pojmfi):

Jak je v odpovédl'ch spoleénosti THMP k Eéstem iédosti oznaéeny’m iadatelem pod éisly 2) a
3) bll’ie popséno, spoleEnost THMP nedisponuje Seznamem E. 1 a Seznamem E. 2. Jelikoi
2adate| v éésti iédosti oznaéené pod él’slem 4) poiaduje doplném’ informacu’, které se pFI’mo
va’ie na poskytnutl’ informaci dle bodfi 2) a 3), nelze informace poiadované iadatelem v éésti
ia’dosti oznaéené pod (":I'slem 4) poskytnout, a to z dflvodu jejich neexistence. Obecné lze Fici,
ie se spoieEnost THMP snaiila zajistit népravu zjiétény'lch Poruéem' v co nejkratél’m terminu, a
to povétéinou v Fa’du hodin, maximélné niiéich jednotek dm’. TypickY/m zpfisobem provedem’



népravy bylo posunuti propagaém’ho nosiée do takové polohy, aby odpovidal poiadovaa
podml'nkém, a jeho nésledné pevnéj§i ukotveni. V pFI’padé nepovoleny’ch formétfi
propagaém’ch nosiéfi a nevhonch Ei nepovoleny’tch pFeIepfi dochézelo k okamiité demonta’ii
takovhto propagaém’ch nosiéfi.

Zadatel se véésti Zédosti oznaéené Zadatelem pod Eislem 5) doméhé poskytnuti nésledujici
informace: Ke v§em pfl'paddm uvedenym v bodech 2 a 3 ddm 0 informaci, jak bylo poru§enf
podminek sankEné Ei jinak Fefieno s tim, kdo podminky poru§il.

Kvyée uvedené Eésti Zédosti oznaéené Zadatelem pod éislem 5) povinny subjekt uvédi
nésledujici odpovéd’ (za pouiitiv Zédosti definovam'lch pojmfl):

Jak je v odpovédl'ch spoleénosti THMP k ééstem ia’dosti oznaéem’ym iadatelem pod él’sly 2) a
3) bliie popséno, spoleénost THMP nedisponuje Seznamem E. 1 a Seznamem E. 2. Jelikoi
iadatel v (":ésti iédosti oznaéené pod él'slem 5) poiaduje doplnénl' informaci, které se pFimo
véie na poskytnutl' informaci dle bodfl 2) a 3), nelze informace poiadované iadatelem v Eésti
ia’dosti oznaéené pod éislem 5) poskytnout, a to z dCIvodu jejich neexistence.

V téchto ééstech ia’dosti, tj. v Eéstech oznaéeny’ch iadatelem v iédosti pod Eisly 2) a2 5), se
iédost podle § 15 odst. 1 ZSPI, ve spojenl' 5 § 2 odst. 4 ZSPI, odml’ta' tak, ie iadateli nebudou
poskytnuty poiadované informace, nebot’ spoleEnost THMP iadatelem iédaai seznamy
dle bodfl 2) a 3) iédosti nedisponuje, tudl'i nelze tyto informace poskytnout, a to s odkazem
na ustanovem’ § 2 odst. 4 ZSPI. Obdobné nelze poskytnout informace dle bodfi 4) a 5) této
iédosti, nebot’ iadatelem iédané doplnéni informaci dle bodCI 4) a 5) iédosti pFI’mo navazuje
na poskytnuti informaci dle bodfl 2) a 3) iédosti. Jelikoi nejsou poskytnuty informace dle
bodfi 2) a 3) iédosti, nelze poskytnout ani informace dle bodfi 4) a 5) iédosti.

Odflvodnént

Povinny subjekt obdriel Zédost, ve které se Zadatel v ééstech oznaEenych v Zédosti pod Eisly 2)
a2 5) doméhal shora specifikovany’lch informacf.

Die vyée citovaného ustanovem’ § 2 odst. 4 ZSPI se ,,povinnost poskytovat informace netykd
dotazc‘} na ndzory, budoucr’rozhodnutl'a vytvdr'eni novych informaci”. Spoleénost THMP iénm
,,5eznamem vs"ech prvipada, kdy bylo spoleénosti THMP 0.5. oh/d§eno nedodrz‘eni téchto
technickych podml’nek, s Udaji o identifikaci El Ioka/izaci stozvdru a Udajem o zpdsobu poru§eni
technickych podml’nek a datem nah/d§eni” ani ,,seznamem v§ech prvl'padfi, kdy THMP v/astni
kontro/ou zjistila nedodrienl' téchto technickych podminek, s Udaji 0 ident/fikaci 5i Iokalizaci
stoidru a Udajem o zpfisobu poru§en/' technickych podml’nek a datem zjis'téni” nedisponuje.
Podle § 15 odst. 1 ZSPI ,,pokud povinny subjekt iddosti, byt’ijen zc'dsti, nevyhow', vydd ve lhdté
pro vtZzen/iddosti rozhodnutl’ o odmitnuti iddosti, popfipadé o odmr’tnutt’ édsti z'a'dosti”.



Jak jii bylo vyée popséno a uvedeno, spoleénost THMP nedisponuje informacemi iédany’tmi
iadatelem viédosti pod body 2) 32 5). Ztohoto dfivodu povinm} subjekt rozhodi ve vyée
oznaéené pFedmétné éésti iédosti vsouladu s ustanovenim § 15 odst. 1 ZSPI o éa’steéném
odmitnuti iédosti tak, jak je shoda uvedeno.

Pouéenl’oopravném prostFedku:

Proti tomuto rozhodnuti o éésteéném odmitnutl' iédosti Ize podle § 16 odst. 1 ZSPI ve spojenl’
s ust. § 20 odst. 4 pl’sm. b) ZSPI a ust. § 83 odst. 1 zékona E. 500/2004 5b., sprévm’ Féd, ve znénl’
pozdéjéich pFedpisfi, podat odvolém’. Odvolém’ se podévé na adresu Technologie hlavm’ho mésta
Prahy, a.s., Délnické 213/12, 170 00 Praha 7, a to do 15 dnfi ode dne doruéeni pisemného
vyhotovem’ tohoto rozhodnutl'. O odvoléni rozhoduje pFedstavenstvo povinného subjektu.

Wée uvedenym poskytnutim informaci pod (2|. I. bylo vsouladu 5 § 14 odst. S pism. d) ZSPI
vyhovéno Zédosti véa’steéném rozsahu, tj. vrozsahu informacn’ viédosti specifikovanych a
poiadovanych pod éislem 1).

Technologie hlavm’ho mésta Prahy, 3.5.

V Praze dne 24. 10. 2018

' Toméé Novotm]

mistopFedseda pFedstavenstva spoleénosti

Technologie hlavnl’ho mésta Prahy, a.s.




