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Praha 10 

e-mailem na: 

 

V Praze dne 09. 05. 2022 

 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČ: 256 72 541, se sídlem Dělnická 213/12, 
Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále též jako „povinný subjekt“) rozhodla o žádosti pana 

, (dále 
jen „Žadatel“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jako „ZSPI“), kterou povinný subjekt obdržel dne 03. 05. 2022 
(dále jen „Žádost“), v níž se Žadatel domáhá poskytnutí v Žádosti blíže specifikovaných 
informací,  
 
 

t a k t o: 
 

I. 
 
Žadatel se v žádosti domáhá poskytnutí následující informace:  
 
Ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze § 51 odst. 2) písm. c) v souvislosti s výkonem 
své funkce zastupitele a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále též SvInf), o svobodném přístupu 
k informacím Vás žádám o informace týkající se smluvních vztahů uzavřených vaší společnosti 
(či vaší dceřinou společností) s právnickými osobami uvedenými v příloze k této žádosti o 
informace. Předmětem žádosti o informace jsou smlouvy uzavřené od 1. 1. 2019 nebo smlouvy, 
které byly uzavřeny dříve, ale byly platné i po 1. 1. 2019.  
Konkrétně požaduji seznam smluv obsahující číslo smlouvy, název a IČ smluvní strany, stručný 
předmět smlouvy, hodnotu smlouvy v Kč s/bez DPH, datum uzavření, datum ukončení platnosti 
smlouvy a hypertextový odkaz na registr smluv v případě, že existovala zákonná povinnost 
smlouvu v registru smluv zveřejnit.  
Prosím o zaslání informací v elektronické podobě v tabulce ve formátu *.xlsx (xls) 
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K výše uvedené Žádosti povinný subjekt uvádí: 
 
Povinný subjekt neeviduje v předmětném období žádnou smlouvu uzavřenou s právnickými 
osobami uvedenými v příloze k Žádosti. Tato skutečnost je ověřitelná rovněž z veřejně 
dostupných zdrojů na registru smluv či na profilu zadavatele.  
 
 

 

 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

___________________________ 

Tomáš Jílek 

předseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
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