Žádost o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
Rytířská 10
110 00 Praha 1
DIČ: CZ05792291
V •••••••••••• dne 31. 01. 2018
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám
o zpřístupnění následujících informaci:
1. Pracovní materiály k integraci Nymbursko III (Kolín – Nymburk – Mladá Boleslav) do
sytému PID – plán na II. čtvrtletí 2018
2. Pracovní materiály k integraci Příbramsko I (Praha – Dobříš – Příbram, MHD Příbram,
Příbram – Sedlčany – Benešov, regionální linky) do systému PID – plán na II. čtvrtletí 2018
3. Pracovní materiály k integraci Kolínsko – Kutnohorsko I (Kolín, Zásmuky, Kutná
Hora, Uhl. Janovice, Sázava) – plán na III. čtvrtletí 2018
4. Pracovní materiály k integraci Slánsko (Praha – Slaný, MHD Slaný, regionální linky) –
plán na III. čtvrtletí 2018
Podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen
,,Zákon‘‘), podávám žádost o sdělení výše uvedených informacích, a to v takovém rozsahu, v
jakém je vám dostupná. Informace nemusí být omezena pouze na požadovaný případ, pokud
zašlete takový soubor informací, z nichž je tento případ možno vytřídit.
Veškerou korespondenci prosím zasílejte v souladu s § 14 odst. 2 Zákona výhradně na e-mail:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S pozdravem,
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Vyfizuje:
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12. (mora 2018

ROZHODNUTi
Regionalni organizator prazske integrovane dopravy, pfispevkova organizace, se sidlem Rytifska 406/1 o,
Stare Mesto, 110 00 Praha 1, IGO: 60437359 (dale jen ,ROPID" nebo ,povinny subjekt"), jako povinny
subjekt podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim, ve znemi pozdejsich pfedpisu
(dale jen ,zakon"), rozhodl podle ustanoveni § 15 odst. 1 zakona v prvnfm stupni takto:

Zadost pana
trvaly pobyt
(dale jen
,zadatel"), o poskytnuti informaci ze dne 31. ledna 2018, ve ktere se zadatel domahal poskytnuti
pracovnich materialu k integraci oblasti Nymbursko Ill, Pribramsko I, Kolinsko-Kutnohorsko I
a Slansko, se podle ustanoveni § 11 odst. 1 pism. b) ve spojeni s § 15 odst. 1 zakona
odmita.

Oduvodneni:
Zadostf ze dne 31. ledna 2018, ktera byla organizaci ROPID dorucena tehoz dne, se zadatel domahal
poskytnuti nasledujfcich informaci v rezimu zakona:
1.

Pracovni materia/y k integraci Nymbursko Ill (Kolin- Nymburk- Mlada Boles/av) do systemu P/0plan na II. ctvrtleti 2018

2.

Pracovni materia/y k integraci Pfibramsko I (Praha - Oobfis - Pffbram, MHO Pfibram, Pfibram Sedlcany- Benesov, regionalni /inky) do systemu P/0 - plan na II. ctvrtletf 2018

3.

Pracovni materialy k integraci Kolinsko- Kutnohorsko I (Kolin, Zasmuky, Kutna Hora, Uhf. Janovice,
Sazava)- plan na Ill. ctvrtletf 2018

4.

Pracovni materialy k integraci Slansko (Praha - Slany, MHO Slany, regionalni /inky) - plan na Ill.
ctvrtleti 2018

Povinny subjekt nejprve zkoumal, zda byla zadost pod<fma zpusobilym subjektem, nebot' z podane zadosti je
zfejme, ze zadatel je osobou mladsi 18 let. Zakon o svobodnem pfistupu k informacim vsak zadne explicitni
omezenf ohledne aktivnf legitimace zadatele nestanovi a ani z pfislusnych ustanovenf Listiny zakladnich
prav a svobod, k jejichz provedeni byl zakon vydan, nevyply-va, ze by pravo na informace melo bYt jakkoliv
zavisle na veku zadatele. z formulace podane zadosti Oakoz i dalsich zadosti, ktere zadatel v minulosti
povinnemu subjektu adresoval) navic plyne, ze zadatel jiz zjevne dosahl takoveho stupne rozumove a volni
vyspelosti, ze neni duvodu pochybovat o jeho zpusobilosti fadne vyuzivat sveho ustavne zaruceneho prava
na pffstup k informacfm. Povinny subjekt tak shledal , ze vek zadatele nepfedstavuje v tomto pfipade zadnou
pfekazku dalsiho postupu pfi rozhodovani o podane zadosti v prvnim stupni. Pro uplnost vsak povinny
subjekt dodava, ze pokud by zadatel hodlal nasledne vyuzit moznosti podat proti tomuto rozhodnutf opravne
prostfedky, bude muset v navaznosti na § 20 odst. 4 pism. b) zakona respektovat ustanoveni § 29 spravniho
fadu ; bude pak zalezet na posouzeni odvolaciho organu, zda bude akceptovat zadatelovu plnou procesni
zpusobilost k vedeni takovehoto fizeni (srov. § 29 odst. 1 a 2 spravniho fadu), anebo zda bude vyzadovat
zastoupeni zakonnym zastupcem; povinnemu subjektu nicmene nepfislusi pfedjimat, jak bude k veci
pfistupovat odvolaci organ .

AOPI"d

Regionalni organizator prazske integrovane dopravy
Rytii'ska 10, Praha 1, 110 00

E-mail: ropid@ropid.cz
Web: www.ropid .cz

Tel.: 234 704 511
Fax: 224 229 423

.Zadost tedy byla podana zpusobilym zadatelem, obsahuje vsechny zakonem vyzadovane nalezitosti a muze
tudfz bYt vecne vyi'fzena. Po dukladnem posouzenf podane zadosti vsak dospel povinny subjekt k zaveru, ze
je namfste vyuzft opravnenf zakotveneho v § 11 odst. 1 pfsm. b) zakona a poskytnutf pozadovanych
informacf v plnem rozsahu odepfft.
Podle § 11 odst. 1 pfsm. b) zakona muze povinny subjekt omezit poskytnutf informace, pokud jde o novou
informaci, ktera vznikla pfi pffprave rozhodnutf povinneho subjektu, pokud zakon nestanovf jinak; to plat[ jen
do doby, kdy se pi'iprava ukoncf rozhodnutfm.
Pojem ,rozhodnuti povinneho subjektu" sice nenf v zakone pffmo definovan, ale pravnf teorie i aplikacni
praxe se shodujf, ze pojem ,rozhodnutf" je ti'eba chapat extenzivne jako jakekoliv konecne feseni urcite
otazky. ,Rozhodnutfm" ve smyslu citovaneho ustanoveni tak nemusf bYt pouze spravnf, soudnf ci jine
formalizovane rozhodnutf (tj. rozhodnutf, ktere je jako ,rozhodnutf" vyslovne oznacovano pravnfmi pfedpisy),
ale muze j[m bYt podle situace napi'. i usnesenf organu povinneho subjektu, uzavfeni smlouvy apod. Pojem
,rozhodnutf" je tedy nutno v tomto pfipade interpretovat ve funkcnfm, a nikoliv pouze formalnim smyslu.
V teto souvislosti pak povinny subjekt poukazuje napf. na pravnf nazor ministerstva vnitra, ktere ve sve
analyze ucinnosti zakona o svobodnem pffstupu k informacfm uvedlo ve veci interpretace § 11 odst. 1 pism.
b) zakona nasleduj[cf zavery:

,Rozhodnutf je pfitom tfeba vnfmat v sirsfm vyznamu tedy jako jakekoli konecne fesf otazky, k nfz se
,podkladove " informace vztahujf (tzn. nebudou takto poskytovany informace vztahujici se nap. k uzavfranf
1
smluv povinnym subjektem dffve, net je dana smlouva uzavfena). "
Ve dvou nedavnych rozsudcfch Mestskeho soudu v Praze ze dne 8. prosince 2017, c. j. 3 A 64/2015-44
a 3 A 65/2015-45, pak bylo ustanoveni § 11 odst. 1 pfsm. b) zakona aplikovano na proces zpracovavanf
studii proveditelnosti a uzemne-technickych studif, tedy pojem ,rozhodnutf" zde byl rovnez vylozen pomerne
siroce.
S ohledem na uvedene skutecnosti ma organizace ROPID za to, ze za ,rozhodnuti" ve smyslu § 11 odst. 1
pism. b) zakona lze v posuzovanem pffpade povazovat i finalnf verze materialu k integracfm jednotlivych
oblasti zapojovanych do systemu Prazske integrovane dopravy; ,vydanim rozhodnuti" pak lze v tomto
pfipade rozumet okamzik vyhotoveni finalni verze techto materialu. Pracovni materialy, ktere jsou
pi'edstupnem finalniho ,rozhodnuti" a ktere majf vylucne provizorni a neoficialni povahu, tak ve smyslu § 11
odst. 1 pfsm. b) zakona pfedstavuji nove informace, ktere vznikly (a stale vznikaji) pfi pi'iprave rozhodnutf
povinneho subjektu, a tudfz lze jejich poskytnutf podle citovaneho ustanoveni zakona odmftnout, a to ai do
doby vyhotovenf finalni verze techto materialu.
Omezeni prava na informace podle § 11 odst. 1 zakona je- na rozdil napi'. od situacf fesenych v ustanovenf
§ 11 odst. 2 zakona- toliko fakultativni, takze povinnemu subjektu je zde dana urcita moznost uvazenf, zda
pozadovanou informaci poskytne, nebo neposkytne. Pfi tom je samozfejme ti'eba dbat smyslu a ucelu pravnf
upravy a neomezovat pffstup k informacfm vice, nez je nezbytne. Samotne naplnenf nektere z podminek
podle § 11 odst. 1 pism. a) az c) zakona jeste neznamena, ze by povinny subjekt mohl pi'islusnou zadost
odmftnout bez dalsiho; vzdy zde musi bYt soucasne dan dostatecne zavazny duvod, ktery omezeni prava na
informace ospravedhiuje. Organizace ROPID peclive posoudila, zda je v posuzovanem pffpade takovy
duvod dan a zda je nezbytne zadatelovo pravo na pffstup k informacfm skutecne omezit, pi'icemz shledala,
ze tomu tak je. Duvody pro odepi'eni pozadovanych informacf shledava povinny subjekt v nasledujicfch
skutecnostech:
)'>

1

Zvei'ejnenf pracovnich materiafu k integracfm novych oblasti by mohfo vest k dezinformacfm
o skutecnych opatfenich realizovanych na useku integrace novych oblasti do systemu Prazske
integrovane dopravy. Materialy, jejichz poskytnuti se zadatel domaha, majf vylucne pracovnf
povahu a jedna se toliko o pi'edbezne a zejmena doposud neodsouhlasene navrhy, ktere budou
jeste podrobeny debate a kvalifikovanemu schvalovacfmu procesu . lnformacni hodnota techto
pracovnfch materialu je tedy velmi omezena a pi'edmetne materialy tak v konecnem dusledku
nejsou vlastne ani zpusobile i'adne uspokojit pravo zadatele na inform ace (zadatel se z techto
materialu vzhledem k jejich pi'edbezne a neoficialni povaze nedozvi zadnou relevantnf informaci).
Jejich nevhodne zvei'ejnenf, zejmena pokud by pi'i tom nebyla dostatecne zduraznena jejich
pi'edbezna a neoficialnf povaha, by pak mohlo dokonce vest ke zpusobenf ujmy jak ve vztahu

Srov. str. 85 odkazovane analyzy; dostupne tez online na www.mvcr.czlsouborlanalyza-vlada-pdf.aspx.
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k dotcene vei'ejnosti, tak ve vztahu k jednotlivym ucastnikum procesu integrace novych oblasti
(povinny subjekt upozornuje, ze od okamziku, kdy informace poskytne zadateli, jiz nema k dispozici
zadne nastroje, kterymi by mohl korigovat, j.ak zadatel s informacemi dale nalozi a zda je nevyuzije
zpusobem, ktery by mohl pi'ivodit vyse uvedenou ujmu).
).>

lnformace obsazene v zadatelem pozadovanych materialech svym vyznamem a rozsahem vyrazne
prekracujf ramec sam otne organlzace ROPID. Dotcene pracovnf materialy obsahujf tez informace
tykaj fcf se jinych povinnych subjektu (zejmena hlavniho mesta Prahy, Sti'edoceskeho kraje a
prislusnych obci), pi'icemz organizaci ROPID nepffslusf informace takovehoto razu bez dalsfho
zvei'ejnovat, nota bene kdyz se jedna o doposud neodsouhlasene zalezitosti. V teto souvislosti si
organizace ROPID dovoluje poukazat na zavery Mestskeho soudu v Praze uvedene ve vyse
citovanem rozsudku ze dne 18. prosince 2017, c. j. 3 A 65/2015-45:
,.Zapisy z vyrobnfch porad. vyrobnfch vyboru, kontrolnfch dnu jednak zahrnuji informace jinych
spravnich organu, o jejicht poskytnutf by mely tyto spravnf organy rozhodnout samy. L.atovanou
v tomto pffpade nelze povaiovat za ,.sbeme centrum " s opravnenfm poskytovat informace
citlive povahy, ktere jf byly sdeleny jinymi osobami, protote takovou ,pozici" jf zakon neuklada."

Vzhledem ke vsem vyse uvedenym skutecnostem tak organizace ROPID dospela k zaveru, ze pozadovane
informace nelze zadateli poskytnout. Organizace ROPID tak v souladu s ustanovenfmi § 11 odst. 1 pfsm. b)
a § 15 odst. 1 zakona rozhodla tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnutf.

1 4 -02- 2018

Regionalni organizator prazske integrovane
dopravy, prispevkova organizace
lng. et lng. Petr Tomcfk
feditel

ROPID
Ryutska 10
110 00 Praha 1

(2)

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnutf je mozno do 15 dnu ode dne jeho dorucenf podat odvolanf k Magistratu hlavniho
mesta Prahy prosti'ednictvfm povinneho subjektu, kterY rozhodnuti vydal.
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