Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický

Váš dopis zn.:
Naše značka:
P10-086279/2014
Vyřizuje linka: Hejkalová/l. 288
V Praze dne: 14.8.2014

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 8.8.2014 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 ze dne 27.2.2013 č.j. P10-026025/2013 si Vás dovoluji požádat
o sdělení, kdy a jaké kroky úřad od 25.8.2013 učinil k vymáhání zaplacení neuhrazených pokut a kdy
byly příp. do rozpočtu úřadu tyto částky uhrazeny:
-

sp. zn. 91210/2010/Bě ze dne 16.2.2011 – Kč 20 000,sp. zn. 081250/2010/Ga ze dne 4.5.2011 – Kč 150 000,sp. zn. 081250/2010/Ga ze dne 11.1.2011 – Kč 30 000,-

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:
Rozhodnutí o pokutě uložené fyzické osobě pod sp. zn. 91210/2010/Bě ze dne 16.2.2011 na částku
Kč 20 000,- pozbylo právní moci. Z tohoto důvodu nebyly činěny žádné kroky k vymožení částky.
Pokuta uložená společnosti RB Constructions a.s. pod sp. zn. 081250/2010/Ga ze dne 4.5.2011
na částku Kč 150 000,- byla vymáhána exekučním příkazem, který nabyl právní moci dne 26.3.2013.
V rámci exekuce nebyla zaplacena žádná částka, neboť se na účtu povinného nenacházely žádné
finanční prostředky. Žádosti o součinnost na banky ze dne 6.6.2013, 11.10.2013 a 28.2.2014
nepřinesly žádné informace o postižitelných účtech této společnosti.
Pokuta uložená společnosti RB Constructions a.s. pod sp. zn. 081250/2010/Ga ze dne 11.1.2011
na částku Kč 30 000,- byla vymáhána exekučním příkazem, který nabyl právní moci dne 27.3.2013.

-2V rámci exekuce nebyla zaplacena žádná částka, neboť se na účtu povinného nenacházely žádné
finanční prostředky. Žádosti o součinnost na banky ze dne 6.6.2013, 11.10.2013 a 28.2.2014
nepřinesly žádné informace o postižitelných účtech této společnosti. Dne 27.11.2011 bylo na základě
předchozího exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků z účtu
u poskytovatelů platebních služeb zaplaceno Kč 42,38. Touto platbou se dluh snížil na částku
Kč 29 957,62.
Celková částka pohledávek úřadu vůči společnosti včetně nákladů řízení a exekučních nákladů činí
Kč 219 957,62.
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9, č.j. 73 EXE 1876/2012-9 ze dne 13.4.2012 rozhodl soudní
exekutor JUDr. Vladimír Plášil, Exekutorský úřad Praha 7, exekučním příkazem č.j. 063 EX 768/12-10
ze dne 27.8.2012, o provedení exekuce postižením obchodního podílu jediného společníka
společnosti.
V souladu s § 113 odst. 1 písm. g zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí (exekucí) postižením
podílu některého společníka ve společnosti, se společnost zrušuje.

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

