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Magistrát hlavního města Prahy 
k rukám ředitele Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Martina Trnky 
Mariánské nám 1 
110 00 Praha 1 

V Praze dne 4. 3. 2010 
 
Věc: Anonymní personalizovaná Opencard 
 
Vážený pane řediteli, 
v polovině listopadu minulého roku jsme na Magistrátu hl. m. Prahy podávali petici adresovanou Radě hlavního města Prahy, 
v níž bylo požadováno zavedení verze Opencard, která nebude spojena s uchováváním osobních údajů v jakýchkoli 
databázích a zároveň ji bude možné využívat za nediskriminačních podmínek jako stávající neanonymní kartu. 
Nediskriminačními podmínkami jsou zejména myšleny stejné podmínky pro vydání karty a stejná cena kupónů na MHD. Ve 
Vaší reakci ze dne 21. 12. 2009 bylo přislíbeno, že se Rada hl. m. Prahy bude peticí zabývat, což ostatně vyplývá z § 7 
písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Do dnešního dne jsem ovšem jakožto osoba pověřená v souladu s 
§ 3 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, petičním výborem k zastupování petičního výboru před státními orgány, 
nebyl informován o výsledku tohoto projednání. Zároveň jste ve své odpovědi nastínil podobu budoucí tzv. anonymní 
personalizované karty Opencard, kde osobní údaje budou využity pouze k provedení potisku karty. Rád bych se proto 
informoval: 
 

1) Projednala již Rada hl. m. Prahy naši petici? S jakým výsledkem? Pokud ne, tak kdy se tak stane? 
2) Jak je daleko příprava projektu anonymní personalizované karty? Jaké budou rozdíly při jejím vydávání a 

v možnostech jejího využívání v porovnání se stávajícími typy Opencard? Jakým způsobem bude v souvislosti 
s jejím vydáním nakládáno s osobními údaji žadatelů?  

 
Děkuji předem za informaci.  
S pozdravem, 
 
Mgr. Jan Vobořil 
Iuridicum Remedium, o. s. 
U Průhonu 23 
Praha 7, 170 00 
voboril@iure.org 
 
 

 


