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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 28. 5. 2010 
 

k č.j. S-MHMP 931507/2009 
 
Věc: Anonymní personalizovaná Opencard – žádost o informace v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb. 
 
Vážený pane řediteli, 

děkuji za odpovědi na moje dotazy ze dne 28.4. 2010, které nám byly doručeny dne 6.5.2010. Předně 
bych chtěl upozornit, že fakt, že naše petice nebyla dosud projednána Radou hlavního města Prahy je 
v rozporu se zákonem. Povinnost Rady hl. m. Prahy se peticí zabývat na zasedání do 60 dnů od jejího 
podání vyplývá z § 7 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Podle  čl. 6 odst. 2) 
usnesení Rady č. 2076 ze dne 20.12.2005 by petice měla být vyřízena dokonce do 30 dnů. Časová 
vytíženost Rady přitom není relevantním argumentem proč nedostát požadavku zákona. Očekávám 
tedy, že tento protiprávní stav bude odstraněn a petice bude zařazena na nejbližší jednání Rady.  

Vaše odpovědi týkající se anonymní personalizované karty považuji za zcela nekonkrétní a 
nedostatečné. Je zvláštní, že o zajištění realizace projektu anonymní personalizované karty, který měl 
být hotov dle usnesení Rady č. 1883 ze dne 8.12.2009 do konce ledna 2010, není na konci května více 
informací, než konstatování složitosti problému a nutnosti jeho analýzy. Z jiných zdrojů mám k dispozici 
návrh Všeobecných obchodních podmínek pro uživatel této karty i Žádost o její vydání. Očekával bych, 
že o této skutečnosti, ačkoli se může jednat pouze o první návrhy, budu v odpovědi na otázku „Jak je 
daleko příprava projektu anonymní personalizované karty?“ informován. Váš přístup ve mně vyvolává 
dojem, že buď není věnována projektu anonymní personalizované karty dostatečná pozornost a je 
ignorováno usnesení Rady, což je špatně. A nebo máte nějaký důvod informace o přípravách tohoto 
projektu před občany utajovat, což je špatně rovněž.  

Vzhledem k minimální informační hodnotě Vašich odpovědí (chápu, že na některé z otázek konkrétní 
odpovědi skutečně nemáte) Vás tímto žádám o sdělení časového harmonogramu realizace projektu 
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anonymní personalizované karty a převodu kmene uživatelů, který máte v současnosti k dispozici. A 
tedy i o sdělení toho, kdy bude možné mé otázky, položené v dopise ze dne 6.4.2010 kvalifikovaně 
zodpovědět?     

Věřím, že mi požadovanou informaci v brzké době, a to rovněž ve lhůtě, která je stanovena v § 14 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Děkuji.  

 

S pozdravem, 

 

Mgr. Jan Vobořil 

Iuridicum Remedium, o. s. 

U Průhonu 23 

Praha 7, 170 00 

voboril@iure.org 
 
 

 


