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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 23. 3. 2017
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Vážení, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s § 51
odst. 3 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, žádám o poskytnutí všech dokumentů
souvisejících se vznikem a řešením důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s.,
konkrétně se jedná o:

- usnesení RMČ včetně důvodových zpráv a všech jejich příloh od roku 2009 nebo i dříve, pokud byla
nějaká přijata

- veškeré posudky a stanoviska, jejichž zpracování si MČ od roku 2008 nechala zpracovat ve věci
diversifikace peněžních prostředků a důsledků řešení smluvních vztahů s Key Investments vč. nákladů
na jejich zpracování

- veškeré smlouvy, přílohy a dodatky uzavřené MČ Praha 10 se společností KEY INVESTMENTS, a. s.“
Vzhledem k tomu, že vyřizování Vaší žádosti o informace si vyžádalo vyhledávání a sběr objemného
množství požadovaných materiálů a související součinnost více odborů, prodloužil povinný subjekt dne
27. 3. 2017 lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti o informace o deset dní; nová lhůta pro vyřízení žádosti o
informace tak končí dne 18. 4. 2017 (§ 14 odst. 7 písm. b), c) InfZ).
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky prostřednictvím Vaší datové schránky přípis a příloha č.3, přílohy č.2 a č.3 na
technickém nosiči dat (CD), který Vám bude po předchozí domluvě předán osobně.

k bodu 1) Vaší žádosti:
Usnesení RMČ včetně důvodových zpráv a všech jejich příloh od roku 2009 jsou zálohována jako Příloha
č. 1 na přiloženém CD.

k bodu 2) Vaší žádosti:
M.č. Praha 10 si nechala vypracovat tyto znalecké posudky:
1) ZP Grant Thornton Valuations ze dne 30.3.2012
2) ZP Znaleckého ústavu NF VŠE č. 61/05/2012 ze dne 31.5.2012
3) Revizní posouzení Ernst & Young ze dne 1.3.2017
Celkové náklady na zpracování těchto tří znaleckých posudků činily 460 000,- Kč bez DPH
Výše zmíněné posudky zasíláme na přiloženém CD jako Přílohu č. 2
Právní stanoviska, jejichž zaslání rovněž požadujete, jsou nedílnou součástí (přílohami) materiálů
poskytovaných v Příloze č. 1.
K Vašemu požadavku na vynaložení finančních nákladů na vypracování právních stanovisek uvádíme,
že není možné vyspecifikovat konkrétní výši nákladů na vypracování těchto stanovisek, neboť tato byla
hrazena v rámci souhrnné úhrady za poskytnutí právních služeb. Z tohoto důvodu tak bylo současně
vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení § 2 odst. 4 InfZ,
neboť informacemi o nákladech na zpracování jednotlivých stanovisek povinný subjekt nedisponuje;
nejedná se tedy o existující informace ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ. Rozhodnutí Vám je zasíláno současně
s tímto přípisem, a to elektronicky prostřednictvím Vaší datové schránky.

k bodu 3) Vaší žádosti:
Veškeré smlouvy, přílohy a dodatky uzavřené m.č. Praha 10 se společností Key Investments, a.s. Vám
zasíláme jako Přílohu č. 3 tohoto přípisu.
Jako doprovodnou informaci Vám sdělujeme, že dokumenty, které Vám na základě Vaší žádosti
poskytujeme, byly a jsou určeny pro potřebu vnitřních rozhodovacích procesů orgánů m.č. Praha 10 a
pro jednotlivá soudní, insolvenční či trestní řízení, jichž se m.č. Praha 10 účastní jako věřitel, resp.
poškozená osoba. Jejich následující šíření z Vaší strany by ve svém důsledku mohlo vést k oslabení
procesní pozice m.č. Praha 10 v jednotlivých řízeních a způsobení újmy m.č. Praha 10.
Ve své žádosti požadujete zaslání předmětných informací elektronicky na Váš e-mail, popř.
prostřednictvím datové schránky. V této souvislosti Vám sdělujeme, že požadované informace nelze
vzhledem k jejich obsáhlosti (>370 MB) zaslat Vámi požadovaným způsobem. Povinný subjekt se od
Vašeho požadavku odchýlil z důvodu, že by pro něj takovýto úkon (vzhledem k objemu) představoval
nepřiměřenou zátěž (§ 5 odst. 3 věta druhá, neboť jde o mimořádně rozsáhlé elektronické poskytnuté
informace).

Vzhledem k obsáhlosti poskytované dokumentace obsahující zbytek požadovaných informací,
zveřejňujeme podle § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci.
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