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V Praze dne 4.7.2019

Vyfizeni iédosti o poskvtnuti informaci podle zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu
k informacim, ve zném’ pozdéjén’ch pfedpisﬁ
a Rozhodnuti o Eésteéném odml’tnutl' iédosti podle ust. § 15 odst. 1 zékona é. 106/1999 5b.,

0 svobodném p‘r'istupu k informacu’m, ve zném’ pozdéjéich pfedpisﬁ

Spoleénost Technologie hlavnl'ho mésta Prahy, a.s., IC: 256 72 541, se sidlem Délnické 213/12,

Hole§ovice, 170 00 Praha 7 (déle téi jako "spoleénost TH MP” nebo ”povinnv subjekt”) rozhodla
o iédosti pana

(déle jen ”iadatel“) podle zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI’stupu

k informacim, ve zném’ pozdéjéich pfedpisﬁ (déle téi jako ,,ZSP|”) ze dne 18. 6. 2019, kterou

povinny subjekt obdriel dne 19. 6. 2019 (déle jen ,iédost"), v nl'i 5e zadatel pod 66s 1) ai 4)
doméhé v zédosti bliie specifikovanVch informaci,
takto:

Zadatel se v (:ésti Zédosti oznaéené Zadatelem pod él’slem 1) doméhé poskytnutl' nésledujici
informace: 0d kdy do kdy byl Ing. Pavel Snéhota, Ph.D. v pracovné prdvm’m vztahu vﬁéi subjektu
Techno/ogie hlavm'ho mésta Prahy, 0.5., jakou formou by/ tento vztah pod/ofen, rovnéi tuto
listinu z'dddm v anonymizované formé poskytnout.
KvVée uvedené éésti iédosti oznaéené Zadatelem pod éislem 1) povinny subjekt uva'dl'
nésledujici odpovéd'(za pouiiti v Zédosti definovanych poiI):

Ing. Pavel Snéhota, Ph.D. byl v pracovné prévnl’m vztahu vEIEi THMP od 1. 3. 2018 do 31. 5.
2019. Pracovnépra’vm’ vztah byl zaloien pracovni smlouvou.

Ve zbytku odpovédi Povinm} subjekt rozhodl o odml'tnutl' iédosti a neposkytnutl' informace
pod Eislem 1).
Odﬁvodnénﬁ

Technologie hlavnl'ho mésta Prahy, a.s.
Délnické 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holeéovice

www.thmp.cz

IC: 256 72 541 1 DIC: cz 256 72 541 1 Spoleénost je vedena’ u Méstského soudu v Praze, oddl’l B, vloika 5402
Bankovni spojem’: Komerém’ banka, as. ! éislo bankovm’ho L’Iétu: 115-5836140217 / 0100

Povinny subjekt poiadovanou informaci neposkytne s odkazem ust. § 11 odst. 1 pl'sm.
a) ZSPI,

nebot' se 2adate| doma’hé informace, ktera je mj. upravena vnitFnI’mi pokyny a personélm’mi
pFedpisy spoleénosti. Ochranu pracovnépravnich smluv déle zakotvil zékon é. 340/2015
5b.,

zakon o zvlaétnl'ch podml'nkéch 06innosti nékterych smluv, uvefejﬁovém’ téchto smluv a o
registru smluv, kdyi tyto ve smyslu ustanovem’ § 3 odst. 2 pism. a) tohoto za’kona nepodléhajl’
uveFejnéni v nérodm’m registru. Uvedenou skuteénost potvrzuje vyslovné také Metodickx}
navod k aplikaci zékona o registru smluv, kterou vytvoFilo Ministerstvo vnitra CR.

Zadatel se véésti Zédosti oznaéené Zadatelem pod éislem 2) domahé poskytnutl' nésledujl'
ci

informace: Kdy byl pr’fpadny pracovné prdvm’ vztah uvedeného ukonéen a jakou formou,

pr'l'padné idddm poskytnout anonymizovanou Iistinu o zdniku pracovné pra’vniho vztahu.

KvY/ée uvedené éésti Zédosti oznaéené zadatelem pod él'slem 2) povinny subjekt uvédi

nésledujl'ci odpovéd' (za pouiitl' v iédosti definovanych pojmﬁ):

Pracovnéprévm’ vztah pana Ing. Pavla Snéhoty, Ph.D. byl ukonéen ke dni 31. 5. 2019. Ve
zbytku odpovédi Povinnv subjekt rozhodl o odml'tnutl' iédosti a neposkytnutl' informace pod
Eislem 2).
Odﬂvodnént

Zadatel se domahé sdélem’, jakou formou byl ukonéen pracovnéprévnivztah Ing. Pavla Snéhoty,
Ph.D. a iédé ph’padné také anonymizovanou listinu o zéniku pracovnéprévniho vztahu.

Povinnv subjekt poskytnutl' této informace odml'té s ohledem na ochranu osobm’ch udajﬂ Ing.
Pavla Snéhoty, Ph.D. 5 poskytnutl'm téchto informaci.

Ing. Pavel Snéhota, Ph.D. byl seznémen siédosti Zadatele a jako dotéené osoba poiadan
o vyjédFem’ k poskytnutl' informaci o jeho osobé. Do data vyhotovenl' této Zédosti, tj. do
4. 7.

2019, se Ing. Pavel Snéhota k iédosti nevyjédFil.

Zadatel se véésti Za’dosti oznaéené Zadatelem pod éislem 3) doméhé poskytnutl’ nésledujl'ci

informace: Kolik bylo za dobu pdsobem’ze strany Va§eho subjektu panu Ing. Pavlu Snéhotovi,
Ph. D. pfevedeno na bankovm’ diet finanEnI’ch prostfedka? Jedna’ se 0 ndrokovou, nendrokovou

a pF/padné odménovou Edst mzdy. Tuto ddm v pfeh/edne’ tabulce za kaidy rok, kdy byl

uvedeny v pracovne' prdvnl’m vztahu.

Kv9§e uvedené éa’sti Zédosti oznaéené Zadatelem pod éislem 3) povinnv subjekt uvédi
nésledujl'ci odpovéd' (za pouiitl'v zédosti definovany'lch pojmﬁ):

Povinnv subjekt rozhodl o odmitnutl’ iédosti a neposkytnuti informace pod Eislem 3).
Odﬂvodnént
Povinm} subjekt poiadovanou informaci neposkytne s odkazem na nélez Ustavnl’ho soudu CR
sp. zn. IV. 05 1200/16 ze dne 3. 4. 2018, kde sém Ustavnl' soud konstatuje, ie informace

o platovh pomérech zaméstnancﬂ jsou informacemi, které jsou chrénény podle élénku 10
Listiny zékladm’ch pra’v a svobod a podle Elénku 8 Umluvy o ochrané lidsch prév a zékladm’ch

svobod, zaruéujicich prévo na ochranu pFed neoprévnény'lm zasahova’m’m do soukromého iivota
a prévo na informaéni sebeuréem’, které umoiﬁuje jednotlivci rozhodovat o datech o ném
shromaid’ovam’lch, zpracovévany’lch a déle éifenVch.

IV.
Zadatel se v Eésti zédosti oznaéené iadatelem pod él'slem 4) doméhé poskytnuti nésledujici
informace: Zda a jakym konkrétm’m zpﬁsobem bylo za dobu pdsobenl’ zaji§téno, z"e vrdmci
procesu poda’vdm’ nab/'dek na zakdzky malého rozsahu na projekéni prdce, realizaci 0 TDI, které
souvisis vystavbou vefejného osve'tlem’ v Praze a které vypisuje Magistrdt hl. mésta Prahy, odbor
hospodafeni s majetkem, nedochdzi ze strany pana Ing. Pavia Snéhoty, Ph.D. ke zneuiiti

internich informaci THMP, ke kterym jinl' uchazeéi pfl'stup nemajl' a jejich pfednostm’mu pouz'itl’
pro své osobni zdjmy, potaimo zdjmy Spolec'nosti jako soutéz'ite/e, a tedy poru§eni dodrz'ovdm’

zdsady transparentnosti, rovného zachdzeni a zdkazu diskriminace d/e ustanoveni § 6 zdkona
E. 134/2006 Sb. 0 zaddvdni vefejnych zakdzek?

KvVée uvedené éa’sti iédosti oznaEené 2adatelem pod Eislem 4) povinnV subjekt uvédi
nésledujici odpovéd’ (za pouiitl' v Zédosti definovany'lch pojmﬁ):
Povinnv subjekt rozhodl o odml’tnuti iédosti a neposkytnuti informace pod éislem 4).
Odﬁvodnént

Povinny subjekt poiadovanou informaci neposkytne s odkazem ust. § 11 odst. 1 pism. a) ZSPI,
nebot’ se 2adate| doméhé informace, které je upravena vnitFnimi pokyny a personélm’mi
pFedpisy spoleénosti. ZSPI pamatuje na situaci, kdy jsou iéda’ny informace o vnitFm’ch
mechanismech ve spoleénosti a umoiﬁuje omezit prévo na jejich poskytnuti. Internl’ pochody,
pFI’p. také nézory Povinného subjektu jsou dle Wée uvedeného ust. § 11 odst. l pism. a), resp.
§ 2 odst. 4 ZSPI z informaéniho préva vylouéeny.

Pouéenio opravném prostfedku:
Proti tomuto rozhodnutl’ o Eésteéném odml'tnutl' iédosti Ize podle § 16 odst. 1 ZSPI ve spojem’
s ust. § 20 odst. 4 pism. b) ZSPI a ust. § 83 odst. 1 zékona E. 500/2004 5b., sprévm’ Féd, ve zném’

pozdéjéfch pfedpisﬁ, podat odvoléni. Odvolénise podévé na adresu Technologie hlavm’ho mésta

Prahy, a.s., Délnické 213/12, 170 00 Praha 7, a to do 15 dnﬁ ode dne doruéem’ pl'semného

vyhotovem’ tohoto rozhodnutl’. O odvolénl' rozhoduje pfedstavenstvo povinného subjektu.

Wée uvedvenym poskytnutl'm informaci pod El. |. bylo v souladu 5 § 14 odst. 5 pl'sm. d) ZSPI
vyhovéno iédosti véésteéném rozsahu, tj. vrozsahu informaci vZédosti specifikovanych
a poiadovanych pod éislem 1) a 2).

Technologie hlavm’ho mésta Prahy, a.s.

Ing. Toméé Novotny

mistopFedseda pFedstavenstva
Technologie hlavm’ho mésta Prahy, a.s.

Technologie hlavm’ho mésta Prahy, a.s.

