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ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 
 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – 
Holešovice, IČO: 03447286, zapsaná v OR vedeném MS v Praze v odd. B, vl. 20059 jako povinný subjekt 
dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti žadatele 
Kverulant.org, o.p.s., IČO: 28925165, se sídlem Pražská 1148, 102 00 Praha 10, zastoupeného Ing. 
Vojtěchem Razimou, ředitelem, ze dne 13. 1. 2022 (dále jen „Žádost“), o poskytnutí informace spočívající 
v:  
 
Poskytnutí kopie návrhu dalšího postupu ve věci staveb pro reklamu na městských pozemcích dle 
specifikace v důvodové zprávě usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2466, ze dne 11. 10. 2021.  
Jde o usnesení k návrhu na zpracování návrhu řešení pro otázku sporných staveb pro reklamu na 
pozemcích ve správě Magistrátu hl. m. Prahy.  Adresa pro doručování je 
vojtech.razima@actanonverba.cz 
 
takto: 
 
Žádost žadatele Kverulant.org, o.p.s., IČO: 28925165, se sídlem Pražská 1148, 102 00 Praha 10, 
zastoupeného Ing. Vojtěchem Razimou, ředitelem, povinnému subjektu doručená dne 13. 1. 2022 o 
poskytnutí v elektronické podobě na doručovací adresu vojtech.razima@actanonverba.cz 
dokumentu: 
 
kopie návrhu dalšího postupu ve věci staveb pro reklamu na městských pozemcích dle specifikace 
v důvodové zprávě usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2466, ze dne 11. 10. 2021.  Jde o 
usnesení k návrhu na zpracování návrhu řešení pro otázku sporných staveb pro reklamu na pozemcích 
ve správě Magistrátu hl. m. Prahy. 
 

SE ODMÍTÁ, 
 



 

   

neboť požadovaná informace dle Žádosti o informace je informací neexistující ve smyslu ust. § 15, 
odst. 1 InfZ a ve spojení s ust. § 2, odst. 4 InfZ a požadavek žadatele směřuje k poskytnutí 
budoucího rozhodnutí.   
 
Odůvodnění: 
Ust. § 15, odst. 1 InfZ zakotvuje, že pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá ve 
lhůtě pro vyřízení žádosti o informace rozhodnutí o odmítnutí žádosti, což je tento případ.  
 
Žadatel ve své Žádosti žádal poskytnutí informace spočívající v poskytnutí kopie návrhu dalšího postupu 
ve věci staveb pro reklamu na městských pozemcích dle specifikace v důvodové zprávě usnesení Rady 
hlavního města Prahy číslo 2466 ze dne 11. 10. 2021. 
  
Povinný subjekt neposkytuje požadované informace tak, jak byly Žadatelem vyžádány s odkazem na ust. 
§ 15, odst. 1 IntZ ve spojení s ust. § 2, odst. 4 InfZ, protože se jedná o informace dosud neexistující.  § 4 
odst. 4 InfZ stanoví: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a 
vytváření nových informací.“ 
 
Na základě souhlasu magistrátu hl. m. Prahy došlo k posunu termínu určenému pro zpracování Vámi 
požadovaného dokumentu na 30. 6. 2022.  Návrh dokumentu je v současné době ve fázi zpracování, 
následně bude projednán a po schválení Radou hl. m. Prahy bude zveřejněn.   
 
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že Žádost o poskytnutí informací v celém jejím 
rozsahu odmítl. 

 
Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat dle ust. § 16, odst. 1 a § 20, odst. 5 InfZ a dle ust. § 178 odst. 2 

zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne 

doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí k Úřadu pro ochranu osobních 

 
 

 

 

 

Mgr. Martin Roubíček 

vedoucí oddělení právního a corporate governance 

 
 
 
 
 
 
 
Upozornění: 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK.“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální 
míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal 
compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit 
jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání 
považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK. 
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