
l

TECHNOLOGIE
HLAVNIHO MESTA
PRAHY
Pulz naéi metropole

B

V Praze dne 12. 6. 2019

Poskytnutu’ informaci podle zékona E. 106/1999 5b., 0 svobodném ph’stupu kinformacim, ve znéni
pozdéj§ich pfedpisfi

Spoleénost Technologie hlavm’ho mésta Prahy, a.s., IC: 256 72 541, se sidlem Délnické 213/12, 170 00
Praha 7 — Hole§ovice (déle téi jen ,,spoleEnost THMP" nebo ,,povinny' subjekt") obdriela ia’dost

(déle jen ”iadatelka") podle za‘kona
é. 106/1999 5b., 0 svobodném pfistupu k informacfm, ve znéni pozdéjflch pFedpisfl (déle jen ,,ZSPI")
ze dne 31. 5. 2019 (da’le jen ,,2édost”).

2adate|ka se v éa’sti Zédosti oznaéené Zadatelkou pod (":I'slem 1.) doméhé poskytnutl' nésledujl'ci
informace: Celkové ndhrady §kod z titulu vyddnr’ nezdkonného rozhodnutl' nebo nesprdvného Ufedniho
postupu, které povinny vyplatil. Uved’te sumu a poc'et pr'I'padd za jednotlivé roky.

K Wée uvedené éa’sti ia’dosti oznaéené iadatelkou pod Eislem 1.) povinny’t subjekt uva’di nésledujl'ci
odpovéu" (za pouiiti v Zédosti definovamfich pojmfl):

Spoleénost THMP je prévnickou osobou - obchodni korporaci ziizenou dle za'kona E. 90/2012 5b.,
0 obchodm’ch korporacich a druistvech, ve zném' pozdéj§ich pfedpisfi, a nem’ tedy subjektem, resp.
prévnickou osobou, za kterou stét odpovidé za §kodu ve smyslu § 3 zékona E. 82/1998 5b.,
0 odpovédnosti za §kodu zpfisobenou pFi vy'lkonu veFejné moci rozhodnutim nebo nesprévm’m
fifednim postupem, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi. Celkové néhrady §kod z titulu vydéni nezékonného
rozhodnuti nebo nesprévného dfedniho postupu tedy Eini 0,- K6.

iadatelka se véa’sti ia’dosti oznaéené Zadatelkou pod Eislem 2.) doméhé poskytnuti nésledujici
informace: Celkové regrese ndhrady §kod z titu/u vyddm’ nezdkonného rozhodnuti nebo nesprdvného
dr'edm’ho postupu, které pow‘nny vymohl 0d svych UFedm’ka. Uvedte sumu a pofet téchto osob
za jednotlivé roky.

Kvfie uvedené éésti iédosti oznaéené iadatelkou pod Eislem 2.) povinny subjekt uvédi nésledujici
odpovéd‘ (za pouiiti v Zédosti definovanych pojmfl):

SpoleEnost THMP je prévnickou osobou - obchodnl' korporaci zFizenou dle za’kona E. 90/2012 5b.,
0 obchodnich korporacich a druistvech, ve zném‘ pozdéj§ich pfedpisfi, a neni tedy subjektem, resp.
prévnickou osobou, za kterou stét odpovidé za §kodu ve smyslu § 3 zékona 5. 82/1998 5b.,

Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s.
Délnické 213/12 | 170 00 Praha 7 ~ Holeiovice www.thmp.cz
IC: 256 72 541 I DIC: CZ 256 72 541 r Spoleinostje vedené u Méstského soudu v Praze, oddil B, vloika 5402
Bankovnispojeni: Komerém’ banka, a‘s. . Eislo bankovm‘ho uttu: 11575836140217 / 0100



oodpovédnosti za §kodu zpfisobenou pi‘i Wkonu vefejné moci rozhodnutim nebo nespra'vnim
fiFednim postupem, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi. Celkové regrese néhrady §kod ztitulu vyda'ni
neza’konného rozhodnuti nebo nesprévného afedniho postupu, které povinm} vymohl ad svy'ch
diednikfi tedy Eini O,- KE.

Zadatelka se véésti ia’dosti oznaéené Zadatelkou pod (":islem 3.) doméhé poskytnuti na’sledujici
informace: Celkovou vys'i pokut a obdobnych sankci zaplacenych povinnym ostatn/m Ufadfim ver'ejné
sprdvy. Uved”te sumu a pod‘et ph’padfi za jednotlivé roky.

Kvy’ée uvedené éésti Zédosti oznaéené iadatelkou pod éislem 3.) povinny'l subjekt uvédi nésledujl’ci
odpovéa" (za pouiiti v zédosti definovam'lch pojmfi):

Ke dni vyhotoveni této odpovédi na iédost, tj. ke dni 12. 6. 2019, Einila celkové vy’ée pokut
a obdobny’tch sankcn’ zaplacem’ych povinmim subjektem di‘adfim veFejné spra’vy 8 200,- K6. V roce 2018
se jednalo o dvanéct (12) pfipadfi a v roce 2019 o jeden (1) ph’pad.

Zadatelka se a'sti Zédosti oznaéené iadatelkou pod Eislem 4.) doméhé poskytnuti na’sledujl’ci
informace: Celkové regrese za zaplacené pokuty a obdobné sankce zap/acenych povinnym ostatnim
Ufadam ver'ejné sprdvy. Uved'te sumu a poEet téchto osob zajednotiivé roky.

K W§e uvedené (:ésti iédosti oznaéené Zadatelkou pod él’slem 4.)
povinny subjekt uva’di nésledujici odpovéd‘ (za pouiiti v iédosti definovanVch pojmfl):

Ke dni whotoveni této odpovédi na iédost, tj. ke dni 12. 6. 2019, Einila celkové vy’ie regresm’ch uhrad
za zaplacené pokuty a obdobné sankce zaplacené povinny'tm subjektem fifadfim vefejné sprévv 8 200,-
Ké. V race 2018 se jednalo o Etyfi (4) osoby a v roce 2019 o jednu (1) osobu.

VV§e uvedenym poskytnutl'm informaci bylo v souladu § 14 odst. S pism. d) ZSPI vyhovéno Va§i iédosti
v plném rozsahu.
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