
HLAVNiHo MESTA
PRAHY
TECHNOLOGIE

Pulz na§i metropole
V Praze dne 25.05. 2018

Prévné zastougen:

IV!Rozhodnutl' o éa’steéném odml’tnutl zadosti podle ust. § 15 odst. 1 zékona é. 106/1999 Sb., 0
svobodném pristupu k informacim, ve zném’ pozdéjél’ch predpisi’l

Spoleénost Technologie Hlavniho mésta Prahy, a.s., IC: 256 72 541, se sidlem Délnické 213/12,
Holeéovice, 170 00 Praha 7 (déle jen ,,Technologie HMP” nebo ,,spoleénost Technologie HMP”)
rozhodla o ia’dosti spoleénosti se sidlem

prévné zastoupené
(déle jen ,,Zadatel”) podle zékona

é. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu k informacu’m, ve znénl' pozdéj§ich predpisfi (da’le jen
,,ZSPI”) ze dne 10.5.2018, kterou spoleénost Technologie HMP obdriela téhoi dne (déle jen
,,2a’dost”), v m’i se 2adatel pod Eisly 1. a2 3. doma’hé v Zédosti bliie specifikovany’lch informaci,

takto:

V Eésti oznaéené v iédosti pod éislem 1., ve které se 2adatel doméhal aktualizace
anonymizovaného pFehledu zaméstnancfi, o nichi je spoleénosti Technologie HMP znémo, 2e
jejich predchozim zaméstnavatelem byla nékteré ze spoleénostl’ (i)

a to za obdobl' od 25. 4. 2018 do doby poskytnutl’ informace dle iédosti, priéemi u

Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s.
Délnické 213/12 2 170 00 Praha 7 - Hole§ovice www.thmp.cz
IC: 256 72 541 DIC: CZ 256 72 541 Spoleénost je vedené u Méstského soudu v Praze, oddil B, vloika 5402
Bankovm’spojem’: Komerém’ banka, a.s. éislo bankovm’ho détu: 115-5836140217 / 0100
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téchto pFipadnych zaméstnancfl Zadatel iédal uvést pracovnl’ zaFazenI’ ve spoleénosti
Technologie HMP a den vzniku pracovnl’ho poméru,

spoleénost Technologie HMP nl’ie poskytuje ke dni 25.5.2018 aktualizovany'l anonymizovanv
pFehIed zaméstnancfi spoleénosti Technologie HMP, o nichi je této spoleénosti zna’mo, 2e jejich
pFedchozim zaméstnavatelem byla spoleénost

pFiéemi u téchto zaméstnancfl spoleénost Technologie HMP uvédl' pracovnl’
zaFazenI' a den vzniku pracovm’ho poméru:

Zaméstnanec 1 — Vedouci oddélenl’, den vzniku pracovm’ho poméru: 29. 3. 2018;
Zaméstnanec 2 — Reditel useku, den vzniku pracovniho poméru: 29. 3. 2018;
Zaméstnanec 3 — Technik, den vzniku pracovm’ho poméru: 29.3. 2018;
Zaméstnanec 4 — Referent, den vzniku pracovm’ho poméru: 29. 3. 2018;
Zaméstnanec 5 — Vedouci stFediska, den vzniku pracovnl’ho poméru: 12. 4. 2018;
Zaméstnanec 6 a 7 — Vedoucu’ elektromontér, den vzniku pracovniho poméru: 1.5.2018.

VEésti oznaéené v iédosti pod Eislem 1., ve které se iadatel doméhal ve vztahu kvy'ée
uvedeny’m zaméstnancflm poskytnutl' informace o W§i mésiénl' mzdy, které za vy’lkon pra’ce ve
spoleénosti Technologie HMP néleil’ jednotlivy’lm vy'ée uvedeny’m zaméstnancfim, popF.
zpfisobu, ktery'lm je mzda jednotlivy’ch zaméstnancfi uréova’na, déle v éa'sti, ve které, pokud
majl' vy’§e uvedenl' zaméstnanci moinost ziskénl’ jaky’lchkoli bonusfi nad ra’mec mésu’énl' mzdy
(at' ui mésiénl’ch, (“:tvrtletnl'ch, pololetm’ch, roém’ch éi jinVch), se iadatel doméhal poskytnuti
informace o podml'nkéch, za kterfich vznika’ vy’lée uvedeny’m zaméstnancfim nérok na
vyplacenl' bonusu/bonusfl a vjaké vy'éi, se ia’dost podle § 15 odst. 1 zékona é. 106/1999 5b.,
0 svobodném pFI’stupu kinformacim, ve znénl' pozdéj§ich pFedpisCI (déle jen ,,ZSPI”), ve
spojenl' s § 83 ZSPI a El. 5 odst. 1 pl’sm. a) a b) a El. 6 odst. 1 pism. a) Nafizem’ Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzicky’ch osob
v souvislosti se zpracovénl'm osobm’ch L'Idajfi a o voiném pohybu téchto L’Idajfi a o zru§eni
smérnice 95/46/ES (obecné naFI’zenI' o ochrané osobnl’ch Cldajfi) v L'u‘Einném znénl’ (déle jen
,,GDPR"), odmité tak, ie iadateli nebudou ve vztahu kvfie uvedem’lm zaméstnancfim
poskytnuty informace:

o vy'§i mésiénl' mzdy, ktera’ za vy’kon préce ve spoleénosti Technologie HMP néleii jednotlivy’m
vy’l‘s'e uvedeny’lm zaméstnancfim, popf. zpfisobu, ktery’tm je mzda jednotlivy'lch zaméstnancfi
uréovéna,
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o podml’nkéch, za kteeh vznika’ v9§e uvedea zaméstnancfim nérok na vyplacem’

bonusu/bonusCI a v jaké vy’§i.

Odfivodnénfi

Spoleénost Technologie HMP obdriela iédost, ve které se zadatel v éésti oznaéené v Zédosti
pod éislem 1. doma’hal shora specifikovany’lch informaci.

Podle ustanovem’ § 8a ZSPI ,,poskytne povinny subjekt informace tykajl'cise osobnosti, projevfi

osobnl’ povahy, soukromi fyzické osoby aosobni Udaje jen vsouladu sprdvnimi pfedpisy,

upravujicimi jejich ochranu”. Podle § 15 odst. 1 ZSPI ,,pokud povinny subjekt fddosti, byt’ i jen

zédsti, nevyhovi, vydd ve Ihc'lte“ pro vizeni dosti rozhodnuti o odmitnutl' z'ddosti, pflpadné

o odmitnutl’ c'dsti iddosti”. Podle él. 4 bod 1) GDPR jsou osobnimi lidaji ,,ve§keré informace o

identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobé (dd/e jen ,,subjekt ddajfi”);

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzické osoba, kterou Ize prVI’mO 6i nepfl’mo identifikovat,

zejména odkazem na uréity identifikdtor, napfl’k/ad jméno, identifikac'm’ El’slo, IokaEni ddaje,

s/t’ovy identifikdtor nebo na jeden c'i vice zv/ds'tnich prvkfi fyzické, fyzio/ogické, genetické,

psychické, ekonomické, kulturnl’ nebo spolec'enské identity této fyzické osoby.” Podle El. 4 bod

2) GDPR je zpracovénl’m osobnich udajfl mj. téi jejich Eifeni nebo jakékoliv jiné zpFI’stupnénI’.

Podle (“:I. 5 odst. 1 pI’sm. a) a b) GDPR musn’ t osobnl’ L’Jdaje ve vtahu ksubjektu fldajfi

zpracova’my mj. zékonny’lm zpfisobem a nesméji bf/t déle zpracovény zpfisobem, ktery’l je

s Iegitimm’mi uéely nesluéitelnv. Podle El. 6 odst. 1 pism. a) GDPR je zpracovém’ zékonné, pouze

pokud subjekt tidajfi udélil souhlas se zpracovénim sch osobnich Udajfi pro jeden éi vice

konkrétnl’ch déelfl.

Spoleénost Technologie HMP ma’ za to, ie na zékladé informaci, vyiédanVch Zadatelem ve

formétu uvedenym Wée, tj. v podobé zaméstnanec (tj. ktery’l je by’lvaIVm zaméstnancem

iadatele nebo tj. osob spoleéné na’leiejl’cich do koncernu -

oznaéem’ pracovniho zaFazem’ a den vzniku pracovm’ho poméru, Ize dospét k zévéru, 2e se jedné

vesmés o identifikétory, na za’kladé kterych Ize minimélné zhlediska informaci historicky

dostupm’lch Zadateli (coby bivalého zaméstnavatele pFedmétch zaméstnancfl nebo jako

Elena koncernu fyzické osoby uvedené vVée pod oznaéem’m Zaméstnanec E. 1 32 7

pfi’mo (":i nepFI’mo identifikovat, resp. jde o identifikovatelné osoby.

S ohledem na shora uvedené a s odkazem na zévéry nélezu Ustavm’ho soudu ze dne 17.10.2017,

sp.zn. IV. US 1378/16 (déle téi jen ,,pIatovV nélez”) je poskytnutl’ informace o mzdé éi odméné

konkrétm’ (uréitelné éi identifikovatelné) osoby potom moiné pouze za velmi striktm’ch

podml’nek, vymezenVch v bodé 125 platového nélezu:
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a) (Jéelem vyiéda’m’ informace je pFispét k diskusi o vécech veFejného zéjmu;

b) informace samotné se tyké veFejného zéjmu;

c) iadatel o informaci pInI' Likoly éi poslém’ dozoru veFejnosti éi roli tzv. ,,spo|eéenského
hlidaciho psa”;

d) informace existuje a je dostupné.

Bez splnénl’ vyée uvedenych podml’nek vymezenych vbodé 125 platového nélezu Ize vy§e
poiadované informace o mzdé éi odméné poskytnout pouze se souhlasem pFisluénych
dotéenych osob (zaméstnancfi) coby subjektfl udajfl. Spoleénost Technologie HMP umoinila
dotéenym osoba’m vyja'dFit se kZédosti, pFiéemi souhlas téchto osob sposkytnutim
pFedmétnych informaci spoleénost Technologie HMP neobdriela.

Za fiéelem Fa’dného vI’zem’ iédosti spoleénost Technologie HMP s odkazem na ust. § 20 odst.
4 ZSPI ve spojem’ s ust. § 4 odst. 3 a 4 zékona 65. 500/2004 Sb., sprévnl’ Féd, ve znénl' pozdéjéich
pfedpisfi, tj. kdy se pFi postupu dle ZSPI pouiijl’ ustanovem’ sprévnl’ho Fédu o zékladnl’ch zésadéch
éinnosti sprévm’ch orgénfl, poia’dala iadatele, aby ve lhfité 5 dnfi ode dne doruéenl’ iédosti
doplnil svou iédost o sdélem’, jakym zpfisobem jsou v pFI’padé fadatele splnény vy§e uvedené
poiadavky Ustavnl’ho soudu uvedené pod pl'smeny a) a c).

Dne 22. 5. 2018, obdriela spoleénost Technologie HMP prostFednictvim prévnl’ho za’stupce
iadatele podénl’ nadepsané jako Doplnénl' iédosti o poskytnutl' informaci ze dne 10.5.2018 dle
vyzvy subjektu povinného k poskytnutl' poiadovanych informaci ze dne 17.5.2018 (déle jen
,,Dop|nén|'”). Zadatel v Doplném’ uvedl, ie informace o mzda’ch, popF. zpfisobu uréovéni mezd,
véetné pfipadnych bonusfi, které 2adate| poiaduje po povinném subjektu, nenaplfiujn’ definice
osobnl'ch l’Jdajl‘] (ani jednu z nich), a to ani v kombinaci s dfi've obdrienymi éi iadateli znémymi
informacemi, nebot’v souhrnu dle fadatele informace o mzdé, a to ani v kombinaci s informaci
o pracovm’m zaFazenI’ u konkrétm’ho zaméstnavatele, dni vzniku pracovnl’ho poméru u
stévajl'ciho zaméstnavatele a pFedchozim zaméstnavateli nem’ identifikétorem, na jehoi zékladé
by bylo moiné usuzovat na uréitou konkrétnl’ osobu. Poiadované informace tedy dle iadatele
nelze povaiovat za osobm’ Odaje ve smyslu zékona E. 101/2000 Sb., 0 ochrané osobm’ch fldajfl a
o zméné nékterych zékonfi, ve znénl' pozdéjéich pfedpisfi a/nebo GDPR, nebot’ se dle iadatele
nejedné o informace, které by identifikovaly, popF. na jejiéhi zékladé by bylo moiné
identifikovat (a to ani v kombinaci s jinymi iadateli dostupnymi informacemi), konkrétni fyzické
osoby. 2adatel zérovefi odml'tl pouiitelnost zévérfl platového nélezu, nebot’ Zadatel neusiluje o
o informace majl'ci charakter osobm’ch udajfl a nemé zéjem o identifikaci konkrétm’ch osob
zastévajn’cn’ch jednotlivé pracovm’ pozice. Vzhledem ktomu nem’ dle 2adatele na mI’sté, aby
jakkoli doklédal, ie a jakym zpCIsobem jsou splnény poiadavky platového nélezu, resp.
podmr’nky pod body a) a c) iédosti spoleénosti Technologie HMP o doplném’ iédosti.

Spoleénost Technologie HMP se 5 argumentaci Zadatele uvedenou v Doplnéni neztotoifiuje a
nesouhlasn’ sdflvody, pro které 2adatel nevyhovél iédosti spoleénosti Technologie HMP o
doplném’ iédosti.
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Bez splnénl’ vyée uvedenych podml’nek vymezenych vbodé 125 platového nélezu Ize vy§e
poiadované informace o mzdé éi odméné poskytnout pouze se souhlasem pFisluénych
dotéenych osob (zaméstnancfi) coby subjektfl udajfl. Spoleénost Technologie HMP umoinila
dotéenym osoba’m vyja'dFit se kZédosti, pFiéemi souhlas téchto osob sposkytnutim
pFedmétnych informaci spoleénost Technologie HMP neobdriela.

Za fiéelem Fa’dného vI’zem’ iédosti spoleénost Technologie HMP s odkazem na ust. § 20 odst.
4 ZSPI ve spojem’ s ust. § 4 odst. 3 a 4 zékona 65. 500/2004 Sb., sprévnl’ Féd, ve znénl' pozdéjéich
pfedpisfi, tj. kdy se pFi postupu dle ZSPI pouiijl’ ustanovem’ sprévnl’ho Fédu o zékladnl’ch zésadéch
éinnosti sprévm’ch orgénfl, poia’dala iadatele, aby ve lhfité 5 dnfi ode dne doruéenl’ iédosti
doplnil svou iédost o sdélem’, jakym zpfisobem jsou v pFI’padé fadatele splnény vy§e uvedené
poiadavky Ustavnl’ho soudu uvedené pod pl'smeny a) a c).

Dne 22. 5. 2018, obdriela spoleénost Technologie HMP prostFednictvim prévnl’ho za’stupce
iadatele podénl’ nadepsané jako Doplnénl' iédosti o poskytnutl' informaci ze dne 10.5.2018 dle
vyzvy subjektu povinného k poskytnutl' poiadovanych informaci ze dne 17.5.2018 (déle jen
,,Dop|nén|'”). Zadatel v Doplném’ uvedl, ie informace o mzda’ch, popF. zpfisobu uréovéni mezd,
véetné pfipadnych bonusfi, které 2adate| poiaduje po povinném subjektu, nenaplfiujn’ definice
osobnl'ch l’Jdajl‘] (ani jednu z nich), a to ani v kombinaci s dfi've obdrienymi éi iadateli znémymi
informacemi, nebot’v souhrnu dle fadatele informace o mzdé, a to ani v kombinaci s informaci
o pracovm’m zaFazenI’ u konkrétm’ho zaméstnavatele, dni vzniku pracovnl’ho poméru u
stévajl'ciho zaméstnavatele a pFedchozim zaméstnavateli nem’ identifikétorem, na jehoi zékladé
by bylo moiné usuzovat na uréitou konkrétnl’ osobu. Poiadované informace tedy dle iadatele
nelze povaiovat za osobm’ Odaje ve smyslu zékona E. 101/2000 Sb., 0 ochrané osobm’ch fldajfl a
o zméné nékterych zékonfi, ve znénl' pozdéjéich pfedpisfi a/nebo GDPR, nebot’ se dle iadatele
nejedné o informace, které by identifikovaly, popF. na jejiéhi zékladé by bylo moiné
identifikovat (a to ani v kombinaci s jinymi iadateli dostupnymi informacemi), konkrétni fyzické
osoby. 2adatel zérovefi odml'tl pouiitelnost zévérfl platového nélezu, nebot’ Zadatel neusiluje o
o informace majl'ci charakter osobm’ch udajfl a nemé zéjem o identifikaci konkrétm’ch osob
zastévajn’cn’ch jednotlivé pracovm’ pozice. Vzhledem ktomu nem’ dle 2adatele na mI’sté, aby
jakkoli doklédal, ie a jakym zpCIsobem jsou splnény poiadavky platového nélezu, resp.
podmr’nky pod body a) a c) iédosti spoleénosti Technologie HMP o doplném’ iédosti.

Spoleénost Technologie HMP se 5 argumentaci Zadatele uvedenou v Doplnéni neztotoifiuje a
nesouhlasn’ sdflvody, pro které 2adatel nevyhovél iédosti spoleénosti Technologie HMP o
doplném’ iédosti.



Spoleénost Technologie HMP k Doplnénl’ uvédi, ie informaci o vy’léi mésiénl’ mzdy, popF. zpflsobu
uréova’m’ mezd, véetné pFI’padnY/ch bonusfl pfedmétny’tch zaméstnancfi spoleénosti Technologie
HMP, které Zadatel poiaduje po spoleénosti Technologie HMP, nelze bez da|§iho (tj. zejména
bez souhlasu dotéené fyzické osoby) poskytnout zdflvodu toho, 2e vpfl’padé dotéem'lch
zaméstnancfl spoleénosti Technologie HMP jde o fyzické osoby, které Ize s pfihlédnutl’m ke
shora uvedenému, tj. zejména ke kombinaci dosud zpfi’stupnénVch identifika’torfi (:i dl'léich
informaci (tj. pFedev§im specifické pracovm’ pozice pFedmétny’Ich zaméstnancfi, konkrétnl’ den
vzniku pracovm’ho poméru pfedmétny’lch zaméstnancfi, skuteénost, ie v ph’padé pFedmétnf/ch
zaméstnancfi jde jen a pouze o valé zaméstnance Zadatele éi osoby tvoFI’ci s osobou zadatele
koncern ve smyslu zékona o obchodm’ch korporacich, informace dostupné Zadateli s ohledem
na pFedchozi zaméstnévénl’ pfedmétnych zaméstnancfi) pFI’mo éi nepFI’mo identifikovat. Prévé
tato skuteénost, tj. identifikovatelnost (byt' by byla jen v podobé moinosti) pfedmétm’tch
zaméstnancfi, je dflvodem, kdy bez jejich souhlasu nelze zadateli poskytnout v Zédosti bliie
specifikované a poiadované informace o vy’léi mésiém’ mzdy, popF. zpfisobu uréovém’ mezd,
véetné pFI’panch bonusfi néleiejl'cich pFedmétny’Im zaméstnancfim, resp. které Ize nésledné
poskytnout pouze 2a souéasného splnénl’ podml’nek vymezem’lch plato nélezem. Nutno
dodat, ie zévéry spoleénosti Technologie HMP ohledné identifikovatelnosti (uréitelnosti)
v pFI’padé pFedmétch zaméstnancfl iadatel ve svém Doplnénl’ nijak nevyvrétil. Vtéto
souvislosti Ize mj. poukézat na fakt, 2e Zadatel se ve své iédosti doma’hé informaci o mzdé,
popF. zpfisobu uréovém’ mezd, véetné pFI’padm’Ich bonusfi prévé a jen ve vztahu k pfedmétny’lm
zaméstnancflm (tj. jeho by’lvalych zaméstnancfi éi byvaly’lch zaméstnancfi osoby, se kterou
iadatel tvoFI' koncern), a ne napF. obecné k pracovm’ pozici referent vorganizaém’ struktuFe
spoleénosti HMP. Sohledem na uvedené nelze souhlasit stvrzenl’m Zadatele obsaiea
v Doplnénl’, resp. ie nemé zéjem informace - Udaje vztahujl'ci se ke konkrétnl’m osobém.

Spoleénost Technologie HMP i sohledem na Doplném’ provedla posouzem’ ia’dosti (v éésti
oznaéené v iédosti pod éislem 1 a vztahujl’ci se k informacim o mzdé, popF. zpfisobu uréovém’
mezd, véetné pFI’padm’Ich bonusfi, na’leiejicu’ch pFedmétm zaméstnancfim u spol. Technologie
HMP) z pohledu splném’jednotlivy'lch poiadavkfi nélezu Ustavm’ho soudu ze dne 17. 10. 2017.,
sp. Zn. IV. US 1378/16, zejména se zFetelem na splném’ podml’nek uvedenych vbodu 125
odfivodnénl’ prv‘edmétného platového nélezu. Vrémci tohoto posouzenl' doéla spoleénost
Technologie HMP vrémci tzv. platového testu ve smyslu platového nélezu k nésledujicfm
zjiéténl'm.

Podml’nka 6. 1 — informace existuie a ie dostupna’

Prvnl’ podml’nkou, kterou se spoleénost Technologie HMP zabyvala, je existence poiadované
informace, tedy v tomto pFI’padé, zda je informace o vy§i mésiénl’ mzdy, popF. zpfisobu uréova’nl’
mezd, véetné pfi’padnf/ch bonusfl, které pFedmétny'Im zaméstnancfim u spol. Technologie HMP
néleil’, zjistitelné a dohledatelné. Spoleénost Technologie HMP konstatuje, 2e tento poiadavek
je splnén, nebot’ pFedmétné fldaje jsou mj. souééstl’ osobnl’ho spisu dotéenych zaméstnancfi a
jsou taktéi obsaieny ve mzdovém vyméru.

Spoleénost Technologie HMP k Doplnénl’ uvédi, ie informaci o vy’léi mésiénl’ mzdy, popF. zpflsobu
uréova’m’ mezd, véetné pFI’padnY/ch bonusfl pfedmétny’tch zaméstnancfi spoleénosti Technologie
HMP, které Zadatel poiaduje po spoleénosti Technologie HMP, nelze bez da|§iho (tj. zejména
bez souhlasu dotéené fyzické osoby) poskytnout zdflvodu toho, 2e vpfl’padé dotéem'lch
zaméstnancfl spoleénosti Technologie HMP jde o fyzické osoby, které Ize s pfihlédnutl’m ke
shora uvedenému, tj. zejména ke kombinaci dosud zpfi’stupnénVch identifika’torfi (:i dl'léich
informaci (tj. pFedev§im specifické pracovm’ pozice pFedmétny’Ich zaméstnancfi, konkrétnl’ den
vzniku pracovm’ho poméru pfedmétny’lch zaméstnancfi, skuteénost, ie v ph’padé pFedmétnf/ch
zaméstnancfi jde jen a pouze o valé zaméstnance Zadatele éi osoby tvoFI’ci s osobou zadatele
koncern ve smyslu zékona o obchodm’ch korporacich, informace dostupné Zadateli s ohledem
na pFedchozi zaméstnévénl’ pfedmétnych zaméstnancfi) pFI’mo éi nepFI’mo identifikovat. Prévé
tato skuteénost, tj. identifikovatelnost (byt' by byla jen v podobé moinosti) pfedmétm’tch
zaméstnancfi, je dflvodem, kdy bez jejich souhlasu nelze zadateli poskytnout v Zédosti bliie
specifikované a poiadované informace o vy’léi mésiém’ mzdy, popF. zpfisobu uréovém’ mezd,
véetné pFI’panch bonusfi néleiejl'cich pFedmétny’Im zaméstnancfim, resp. které Ize nésledné
poskytnout pouze 2a souéasného splnénl’ podml’nek vymezem’lch plato nélezem. Nutno
dodat, ie zévéry spoleénosti Technologie HMP ohledné identifikovatelnosti (uréitelnosti)
v pFI’padé pFedmétch zaméstnancfl iadatel ve svém Doplnénl’ nijak nevyvrétil. Vtéto
souvislosti Ize mj. poukézat na fakt, 2e Zadatel se ve své iédosti doma’hé informaci o mzdé,
popF. zpfisobu uréovém’ mezd, véetné pFI’padm’Ich bonusfi prévé a jen ve vztahu k pfedmétny’lm
zaméstnancflm (tj. jeho by’lvalych zaméstnancfi éi byvaly’lch zaméstnancfi osoby, se kterou
iadatel tvoFI' koncern), a ne napF. obecné k pracovm’ pozici referent vorganizaém’ struktuFe
spoleénosti HMP. Sohledem na uvedené nelze souhlasit stvrzenl’m Zadatele obsaiea
v Doplnénl’, resp. ie nemé zéjem informace - Udaje vztahujl'ci se ke konkrétnl’m osobém.

Spoleénost Technologie HMP i sohledem na Doplném’ provedla posouzem’ ia’dosti (v éésti
oznaéené v iédosti pod éislem 1 a vztahujl’ci se k informacim o mzdé, popF. zpfisobu uréovém’
mezd, véetné pFI’padm’Ich bonusfi, na’leiejicu’ch pFedmétm zaméstnancfim u spol. Technologie
HMP) z pohledu splném’jednotlivy'lch poiadavkfi nélezu Ustavm’ho soudu ze dne 17. 10. 2017.,
sp. Zn. IV. US 1378/16, zejména se zFetelem na splném’ podml’nek uvedenych vbodu 125
odfivodnénl’ prv‘edmétného platového nélezu. Vrémci tohoto posouzenl' doéla spoleénost
Technologie HMP vrémci tzv. platového testu ve smyslu platového nélezu k nésledujicfm
zjiéténl'm.

Podml’nka 6. 1 — informace existuie a ie dostupna’

Prvnl’ podml’nkou, kterou se spoleénost Technologie HMP zabyvala, je existence poiadované
informace, tedy v tomto pFI’padé, zda je informace o vy§i mésiénl’ mzdy, popF. zpfisobu uréova’nl’
mezd, véetné pfi’padnf/ch bonusfl, které pFedmétny'Im zaméstnancfim u spol. Technologie HMP
néleil’, zjistitelné a dohledatelné. Spoleénost Technologie HMP konstatuje, 2e tento poiadavek
je splnén, nebot’ pFedmétné fldaje jsou mj. souééstl’ osobnl’ho spisu dotéenych zaméstnancfi a
jsou taktéi obsaieny ve mzdovém vyméru.



Podml'nka E. 1 je splnéna.

Podml’nka E. 2 — postavem’ Zadatele iako ,,spoleéenského hll’daciho psa”

Druhym poiadavkem je postavenl’ Zadatele jako osoby, které plm’ 0koly Ei poslénl’ dozoru
veFejnosti éi roli tzv. ,,spo|eéenského hlI’daciho psa”. PlatovV nélez se této podml’nce vénuje
v bodech 89 ai 92. Z nich mimo jiné vypvé, ie se vtomto ph’padé jedna’ o osobu, ktera’ pInI'
ukoly éi poslénl’ dozoru veFejnosti éi roli tzv. ,,spo|eéenského hll’dacfho psa”. Zpravidla se tak
mfiie jednat napF. o novinéFe, a nevlédm’ organizace zaby’lvajl’ci se ,,veFejnou kontrolou veFejné
spra’vy”, tedy takové subjekty, u kteeh Ize splnénl’ této podml’nky do jisté ml’ry presumovat. U
jinVch osob nei osob uvedenf/ch vechozi vété je potom nutné splnéni této podml’nky
podrobnéji posuzovat a hodnotit.

Z veFejné dostuach informaci, napF. z obchodnl’ho rejstFI’ku, je spoleénosti Technologie HMP
znémo, ie V ph’padé Zadatele jde o obchodm’ spoleénost, podnikatele. Z pFedmétu podnikénl’
Zadatele (dostupného z néhledu do veFejné dostupného obchodm’ho rejstFI'ku) nijak nevyplyvé,
ie by vI’padé iadatele mohlo t jakkoli dovozovéno, ie se jedna’ o osobu plnl’ci Ukoly Ei
poslénl’ dozoru veFejnosti (“:i roli tzv. ,,spoleéenského hll’daciho psa”. Splnénl’ této podml’nky ani
Zadatel ve svém Doplnénl’ nijak nedoloiil a neprokézal.
Podminka E. 2 neni splnéna.

Podml’nka E. 3 - informace se musi Wkat veFeiného zéimu

Tato podml’nka uréuje, 2e dané informace se musu’ ty’lkat veFejného zéjmu, tzn. v konkrétnim
pfipadé identifikovat, jakV veFejny’I zéjem iadatel ziském’m (a dal§im zpfi’stupnénl’m) informace
sleduje. Jedna’ se 0 podml'nku L'Izce spojenou s navazujl’ci podml’nkou E. 4, tedy aby informace
mohla pfispét k diskuzi ve véci veFejného zéjmu. S odkazem na zévéry odborné veFejnosti éi
instituci (napF. na veFejnosti dostupné Metodické doporuéem’ k poskytovém’ informaci o platech
a odménéch podle zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI’stupu k informacim — déle jen
”Metodicky’l pokyn”) Ize dospét k za’véru, 2e platové poméry ve veFejné spra’vé 6i u konkrétm’ho
orgénu (konkrétnl’ho povinného subjektu) jsou zéleiitostl’ veFejného zéjmu, nebot’ se jedné
pFinejmenéim o informaci vztahujl'ci se khospodaFeni sver‘ejai prostFedky. Zérover") ale
uvédl', ie vpfipadé iédostl’ vztahujl'cich se ke konkrétnl'm povinm'lm subjektfim (kterou tato
Zédost je), je potFeba posuzovat objektivm’ okolnosti ve vztahu k veFejnému zéjmu ty'lkajl’ci se
konkrétm’ho povinného subjektu, ,,n/'koli jen nepodloiené konstatovdm’ Zadate/e, z“e ,,md
podezfen1'” 5i ie ”had/c? vyvolat veFejnou diskuzi”. Z vV§e uvedeného Ize dospét k zévéru, ie
pfedmét zédosti je informaci tykajl’ci se veFejného zéjmu.
Podml’nka E. 3 je splnéna.

Podml'nka E. 1 je splnéna.

Podml’nka E. 2 — postavem’ Zadatele iako ,,spoleéenského hll’daciho psa”

Druhym poiadavkem je postavenl’ Zadatele jako osoby, které plm’ 0koly Ei poslénl’ dozoru
veFejnosti éi roli tzv. ,,spo|eéenského hlI’daciho psa”. PlatovV nélez se této podml’nce vénuje
v bodech 89 ai 92. Z nich mimo jiné vypvé, ie se vtomto ph’padé jedna’ o osobu, ktera’ pInI'
ukoly éi poslénl’ dozoru veFejnosti éi roli tzv. ,,spo|eéenského hll’dacfho psa”. Zpravidla se tak
mfiie jednat napF. o novinéFe, a nevlédm’ organizace zaby’lvajl’ci se ,,veFejnou kontrolou veFejné
spra’vy”, tedy takové subjekty, u kteeh Ize splnénl’ této podml’nky do jisté ml’ry presumovat. U
jinVch osob nei osob uvedenf/ch vechozi vété je potom nutné splnéni této podml’nky
podrobnéji posuzovat a hodnotit.

Z veFejné dostuach informaci, napF. z obchodnl’ho rejstFI’ku, je spoleénosti Technologie HMP
znémo, ie V ph’padé Zadatele jde o obchodm’ spoleénost, podnikatele. Z pFedmétu podnikénl’
Zadatele (dostupného z néhledu do veFejné dostupného obchodm’ho rejstFI'ku) nijak nevyplyvé,
ie by vI’padé iadatele mohlo t jakkoli dovozovéno, ie se jedna’ o osobu plnl’ci Ukoly Ei
poslénl’ dozoru veFejnosti (“:i roli tzv. ,,spoleéenského hll’daciho psa”. Splnénl’ této podml’nky ani
Zadatel ve svém Doplnénl’ nijak nedoloiil a neprokézal.
Podminka E. 2 neni splnéna.

Podml’nka E. 3 - informace se musi Wkat veFeiného zéimu

Tato podml’nka uréuje, 2e dané informace se musu’ ty’lkat veFejného zéjmu, tzn. v konkrétnim
pfipadé identifikovat, jakV veFejny’I zéjem iadatel ziském’m (a dal§im zpfi’stupnénl’m) informace
sleduje. Jedna’ se 0 podml'nku L'Izce spojenou s navazujl’ci podml’nkou E. 4, tedy aby informace
mohla pfispét k diskuzi ve véci veFejného zéjmu. S odkazem na zévéry odborné veFejnosti éi
instituci (napF. na veFejnosti dostupné Metodické doporuéem’ k poskytovém’ informaci o platech
a odménéch podle zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI’stupu k informacim — déle jen
”Metodicky’l pokyn”) Ize dospét k za’véru, 2e platové poméry ve veFejné spra’vé 6i u konkrétm’ho
orgénu (konkrétnl’ho povinného subjektu) jsou zéleiitostl’ veFejného zéjmu, nebot’ se jedné
pFinejmenéim o informaci vztahujl'ci se khospodaFeni sver‘ejai prostFedky. Zérover") ale
uvédl', ie vpfipadé iédostl’ vztahujl'cich se ke konkrétnl'm povinm'lm subjektfim (kterou tato
Zédost je), je potFeba posuzovat objektivm’ okolnosti ve vztahu k veFejnému zéjmu ty'lkajl’ci se
konkrétm’ho povinného subjektu, ,,n/'koli jen nepodloiené konstatovdm’ Zadate/e, z“e ,,md
podezfen1'” 5i ie ”had/c? vyvolat veFejnou diskuzi”. Z vV§e uvedeného Ize dospét k zévéru, ie
pfedmét zédosti je informaci tykajl’ci se veFejného zéjmu.
Podml’nka E. 3 je splnéna.



Podml’nka <':. 4 — kdv ie afielem vviédéni informace pFispét k diskuzi o vécech veFeiného zéimu

Ktéto podmince uvédl’ napF. Metodicky pokyn nésledujl’ci: ,,Pro naplnénl' potfebnosti dané
informace pro diskusi ve véci vefejného zdjmu nestacfl’ pouhé nepodloz’ené tvrzenl’, resp.
vys/ovené podezfeni, z“e u osoby, o jejii plat je ddno, mfiz'e bytflnéco podezFe/ého”, z“e tato
osoba pracuje nekvalitné a pfesto je nestandardné odméfiovdna apod. Aby takové podezfeni
moh/o vést ke zpFI’stupnénI’ informace o platu c7 odméné konkrétnl’ osoby, musi byt pod/oieno
a/espofi ne'kterymi indiciemi. ”

Z Doplnénl’ pFedloieného 2adate|em nevyplyvaji iédné indicie, podezFem’, argumentace ani
tvrzenl’, které by vedly ke splném’ podminky 6. 4 a odfivodfiovaly tak povinnost spoleénosti
Technologie HMP sdélit Zadateli poiadované informace ohledné mezd, popF. zpfisobu uréova’ni
mezd, véetné pFI’padnY/ch bonusfi, néleiejl’cich pfedmétnym zaméstnancfim u spol. Technologie
HMP.

Metodickv pokyn déle uvédl’, ie povinnost poskytnout informace o platu (:i odméné konkrétnl’
osoby nemfiie ,,bez dal§iho spoEI’vatjen v postavenidotéené osoby v rdmci organizaénistruktury
povinného subjektu. Nelze tedy a priori tvrdit, z'e napf. v pr'I’padé informace o platu tajemnl’ka
obecm’ho Ufadu je namiste' ji vidy zpFI’stupnit, nebot’ tato osoba jako vedouc/ Ufadu je v
organizaéni struktuFe v takovém postavenl’, z'e jeji plat Ei odména mfiz'e byt bez dalto
podrobena ver'ejné diskusi. Analogicky Ize toto odfivodném’ vztéhnout na pozice osob —
pfedmétny'lch zaméstnancfi spol. Technologie HMP, jejichi se ia’dost tyka'. Na zékladé Wée
uvedeného spoleénost Technologie HMP vyhodnotila podml’nku E. 4 jako nesplnénou.
Podml'nka E. 4 nenl’ splnéna.

Spoleénost Technologie HMP mé 23 to, ie v posuzovaném pfi'padé nebyla splnéna podml'nka E.
2 a podml'nka E. 4 platového nélezu.

Jak jii bylo Wée uvedeno, podml‘nkou zpfi'stupném’ iadatelem poiadovam’lch informacn’ o vV§i
mésn’énl’ mzdy, popF. zpfisobu uréovénl’ mezd, véetné pFI’padny’Ich bonusfi pFedmétny’Ich
zaméstnancfl spoleénosti Technologie HMP je splném’ v§ech étyF poiadavkfi uvedenych v
pfedmétném nélezu Ustavm’ho soudu (tedy pozitivnl’ odpovéd’ na véechny Etyfi otézky
platového testu). Jelikoi vtomto konkrétm’m ph’padé nedoélo ke splnénl' dvou ze
étyF podml’nek, rozhodla spoleénost Technologie HMP ve W§e oznaéené pFedmétné Eésti
iédosti vsouladu s ustanovem’m § 15 odst. 1 ZSPI o éa’steéném odml’tnuti Zédosti tak, jak je
shora uvedeno.

Pouéenl'o opravném prostFedku:
Proti tomuto rozhodnutl’ o éésteéném odml’tnutl’ ia’dosti Ize podle § 16 odst. 1 ZSPI ve spojem’
s ust. § 20 odst. 4 pism. b) ZSPI a ust. § 83 odst. 1 zékona é. 500/2004 5b., sprévm’ Féd, ve znénl'
pozdéjél'ch pFedpisfl, podat odvolénl’. Odvola’nl' se poda’va’ na adresu Technologie Hlavnl'ho
mésta Prahy, a.s., Délnicka’ 213/12, 170 00 Praha 7, a to do 15 dnfi ode clne doruéem’ pisemného
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vyhotovenl’ tohoto rozhodnutl’. O odvolam’ rozhoduje pFedstavenstvo spoleénosti Technologie
HMP.

2adatel se dale v éa’sti ia’dosti oznaéené Zadatelem pod éislem 2., doméha poskytnutl’ informace
o celkové vy’léi ééstek fakturovanVch spoleénostl’ Technologie HMP za plnénl’ poskytnuté
spoleénostI’Technologie HMP pro hlavm’ mésto Prahu (dale jen ,,HMP”) podle Rémcové smlouvy
o spra’vé, provozu a udribé veFejného osvétlem’ a dalél'ch souvisejl'cich zah’zem’ hl. m. Prahy, jei
byla uzavFena mezi spoleénosti Technologie HMP a hl. m. Prahou dne 31.8.2017 (dale jen
,,Ramcové smlouva na V0”), a to ode dne jejl'ho uzavFem’ a2 do dne vyhotovenl’ odpovédi na
tuto 2adost, a to s éleném’m na:
a. v§echny dI’lEI' fakturované ééstky za pFI’sluéna fakturaénl' obdobl',
b. identifikaém’ (":I'sla kaidé z téchto jednotlivh faktur,
c uvedenl' data zdanitelného plnénl' kaidé jednotlivé faktury,
d uvedem’ data vystavenl’ kaidé jednotlivé faktury,
e. uvedem’ data splatnosti kaidé jednotlivé faktury.

K Wée uvedené éésti Zédosti oznaéené fadatelem pod él’slem 2. spoleénost Technologie HMP
uvadl’, 2e celkové vy§e fakturovany'lch ééstek ze strany spoleénosti Technologie HMP 2a plném’
poskytnuté spoleénostI’Technologie HMP pro HMP podle Rémcové smlouvy o spravé, provozu
a udribé veFejného osvétlenl’ a dalél'ch souvisejl'cich zaFI’zenI’ hl. m. Prahy, jei byla uzavFena mezi
spoleénostn’ Technologie HMP a HMP dne 31.8.2017 ode dne jejl’ho uzavFenI’ a2 do dne
vyhotovem’této odpovédi na fadost éim’ na zakladé dvou faktur celkem 1.097.811,— Ké bez DPH,
resp. 1.328.351,30 Ké vé. DPH, a nl’ie uvédl’ éleném’ fakturovany’lch ééstek dle v Zédosti
poiadované formy:

a. fakturovana’ ééstka 231.000,- Ké bez DPH (tj. 279.510,— Ké vé. DPH) 23 fakturaém’ obdobl' od
1.3.2018 do 31.03.2018,
faktura 6. 200000001,
datum zdanitelného plnénl’ 31.03.2018,
datum vystavem’ fakturyje 11.04.2018,
datum splatnosti fakturyje 11.05.2018,ra

p-
9.

6

a dale

a. fakturované Eéstka 866.811,- Kc“: bez DPH (tj. 1.048.841,- Ké vé. DPH) za fakturaénl’ obdobl’
od 1.4.2018 do 30.04.2018,
faktura é. 200000004,
datum zdanitelného plném’ 30.04.2018,
datum vystavem’ fakturyje 02.05.2018,
datum splatnosti fakturyje 01.06.2018.(”
9
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iadatel se dale véésti iédosti oznaéené Zadatelem pod éislem 3., doméha poskytnutl’
informace, zda plném’ Rémcové smlouvy na VO realizuje Technologie HMP vVhradné svymi
zaméstnanci nebo zda jsou v rémci plném’ vyuil’vénl' rovnéi tFetI’ osoby — poddodavatelé. Jsou-
Ii vrémci plném’ Rémcové smlouvy na VO vyuil’vénl' poddodavatelé, Zadatel iadé o jejich
identifikaci, a to suvedenl’m na’zvu/jména, sidla éi ml'sta podnikénl’ a identifikaém’ho éisla.
Zérovefi, ve vztahu ke kaidému poddodavateli, Zadatel iédé uvést, jakou éa’st pFedmétu plnénl'
Rémcové smlouvy na VO (co do pFedmétu a finanénl’ho objemu) pFI’sluény poddodavatel
realizuje/realizoval/mé realizovat. Zérovefi, je-Ii pFedmét Rémcové smlouvy na VO realizovén
(byt' éésteéné) prostFednictvim poddodavatelu, Zadatel prosi o informaci a Wéi uplaty, které
byla éi mé by’lt jednotliv poddodavatelum za jejich éinnost ze strany Technologie HMP
uhrazena. Ve vztahu kjii pFI’padné uhrazea uplata’m Zadatel prosi poskytnout poiadovanou
informaci s élenénl’m na:

a v§echny dI'IEI’ fakturované Ea’stky za pFI’sluéna fakturaénl’ obdobl',
b identifikaénl' él’sla kaidé z téchto jednotlivy'lch faktur,
c. uvedem’ data zdanitelného plném’ kaidé jednotlivé faktury,
d uvedenl' data vystaveni kaidé jednotlivé faktury,
e. uvedenl’ data splatnosti kaidé jednotlivé faktury.

K vf/ée uvedené Eésti iédosti oznaéené iadatelem pod éislem 3. spoleénost Technologie HMP
uvédl', ie V ra'mci plnénl' Rémcové smlouvy na VO jsou vyuiivénl’ rovnéi tFetI' osoby —
poddodavatelé, a to:

1. spoleénost
Tato spoleénost realizuje poskytovénl’ sluieb spoleénosti Technologie HMP za

uéelem sprévy mapovf/ch podkladfi veFejného osvétlem’ve vlastnictvi HMP na dobu jednoho
roku, tj. od 1.3.2018 do 28.2.2019 s pauéélnl’ mésiénl' cenou (uplatou) za poskytovam'
pfedmétny'lch sluieb, a to 150.000,— Kc“: bez DPH mésu’éné, tj. celkem 1.800.000,- Ké bez DPH
za dobu jednoho roku. Ve vztahu kjii realizovaa Uplatém spoleénost Technologie HMP
sdéluje, ie dosud bylo ze strany spoleénosti Technologie HMP uhrazeno:

a. fakturované ééstka 150.000,- Ké bez DPH (tj. 181.500,— Ké vé. DPH) za fakturaém’ obdobl'
bFezen 2018,
faktura a dafiow doklad 5. 5112110073,
datum zdanitelného plném’ 28.03.2018,
datum vystavenl’ fakturyje 28.03.2018,
datum splatnosti fakturyje 11.04.2018,{D
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a dale

a. fakturované Eéstka 150.000,- Ké bez DPH (tj. 181.500,- Kt“: vé. DPH) za fakturaém’ obdobl’
duben 2018,

b. faktura a dafiovy'l doklad (“2. 5112110343,
c. datum zdanitelného plném’ 30.04.2018,
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d. datum vystavenifakturyje 30.04.2018,
e. datum splatnosti fakturyje 14.05.2018.

2. spoleénost (“:len koncernu
. Tato spoleénost realizuje od mésice

kvéten 2018 na dobu jednoho roku provoz a adribu plynového osvétlem’ za celkovou
koneénou (Jplatu 1.600.000,- Ké bez DPH. Do dne vyhotovenl’ této odpovédi na zédost
nebyla dosud fakturovéna a hrazena iédné ééstka za plnéni poskytnuté spoleénosti
Technologie HMP spoleénostl’

Wée uvedeny’lm poskytnutl'm informaci pod El. II. a Ill. bylo v souladu 5 § 14 odst. 5 pl’sm. d) ZSPI
vyhovéno ia’dosti véésteéném rozsahu, tj. vrozsahu informaci vZédosti specifikovanych a
poiadovanych pod él’slem 2. a 3.

Technologie Hlavm'ho mésta Prahy, a.s.

lng. Toméé Novotny

mistopfedseda pFedstavenstva

echnologie Hlavm’ho mésta Prahy, a.s.

d. datum vystavenifakturyje 30.04.2018,
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echnologie Hlavm’ho mésta Prahy, a.s.






