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Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) 

 
Vážený pane řediteli, 
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržené 19. 04. 2022 a doplněné v souladu s naší 
výzvou 27. 04. 2022, Vám níže zasíláme informace získané od oddělení hospodářské správy Technické 
správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“). 
 
K požadavku: 
„Sdělení následujících informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které užíval 
povinný v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 

1) Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným? Uveďte členění na 
jednotlivé roky. 

2) Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte 
členění na jednotlivé roky. 

3) V případě, že povinný užívá pronajatou budovu, jaké jsou náklady na pronájem této budovy. 
Uveďte členění na jednotlivé roky. 

4) Jaké subjekty poskytovaly povinnému pronájem u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte 
členění na jednotlivé roky. 

5) Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách, pracuje? Uveďte členění 
na jednotlivé roky. 

6) Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov?  Uveďte 
členění na jednotlivé roky. 

7) Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov?  Uveďte členění 
na jednotlivé roky. 

8) Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov, vybrány?  
Uveďte členění na jednotlivé roky. 

Informace je možno poskytnout formou vyplnění přiložené tabulky.“ 
  
 



 

   

Sdělujeme: 

Požadované informace jsou zpracovány v přiložené tabulce dle Vámi zaslaného vzoru. 

 

K dotazu č. 5) informaci neposkytujeme, neboť TSK nedisponuje evidencí počtu zaměstnanců ve vztahu 

k jednotlivým budovám za požadované období.  TSK není dle platné právní úpravy ani smluvních vztahů 

povinna takovou evidenci vést. 

 

K dotazu č. 8) je uvedena celková částka za úklid za jednotlivé roky, úklidová firma vzešla ze zadávacího 

řízení, které bylo zadáno ve vztahu k úklidu prostor užívaných TSK jako celku bez rozlišení výše nákladů 

na jednotlivé lokality. 

 

 
S pozdravem 

 
 

 
Mgr. Martin Roubíček 

vedoucí oddělení právního a corporate governance 

 

Příloha: 

- Tabulka – pronájem a úklid 2017 - 2021 

 

Cc: 3047 TSK 

 
 
 
 
 
 
 
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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