Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

Vážený pan

P10-132508/2014
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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 ekonomický, obdržel dne 12.12.2014 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:
„V návaznosti na Vaše sdělení sp.zn. OST 128113/2014/Ga, č.j. P10-128258/2014 ze dne 10.12.2014
si Vás dovoluji požádat o sdělení, kdy a jaké konkrétní kroky úřad doposud učinil k vymáhání zaplacení
neuhrazených pokut a kdy byly příp. do rozpočtu úřadu tyto částky uhrazeny:
-

sp. zn. OST 036227/2013/Bě ze dne 31.3.2013 – 5 000,- Kč

Dále prosím o sdělení celkové výše pohledávek úřadu vůči obchodním společnostem, kterým byly
ukládány výše uvedené pokuty.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě : Poskytnutá odpověď je zaslána na Vámi uvedenou mailovou adresu. Samotný obsah
odpovědi je níže, jako součást tohoto dokumentu.
Rozhodnutí o pokutě uložené společnosti REVATTI Food, s.r.o. pod sp. zn. 036227/2013/Bě ze dne
31.5.2013 na částku Kč 5 000,- Kč nabylo právní moci dne 29.6.2013. Dne 25.7.2013 bylo do datové
schránky společnosti vloženo upozornění na nedoplatek v souladu s § 153 odst. 3 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, v platném znění. Vzhledem k tomu, že společnost pokutu neuhradila, byl dne
15.12.2014 vystaven exekuční příkaz na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků z účtu
u poskytovatelů platebních služeb. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost je 100% vlastněna firmou
Revatti Holding a.s., která je od 17.12.2012 v insolvenčním řízení, jedná se o pohledávku velmi
obtížně vymahatelnou.
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Celková výše neuhrazených pohledávek společností REVATTI Food, s.r.o. činí Kč 80 495,-Kč (včetně
nákladů řízení).

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Ing. Mária Gombíková
vedoucí odboru ekonomického
ÚMČ Praha 10

