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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 kultury a projektů, obdržel dne 13. 3.
2015 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, žádám o přehled veškerých zakázek, které pro MČ Praha 10 v letech 2010 – 2014 realizovala
firma CCG – Czech Communication Group, s.r.o., IČ: 267 54 355, včetně informací o jejich ceně a dále
žádám o informaci, jaký nájem v letech 2010 – 2014 firma CCG platila Městské části Praha 10 za to,
že sídlila v budově Úřadu městské části?“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: informace ve věci přehledu veškerých zakázek, které pro MČ Praha 10 v letech 2010 – 2014
realizovala firma CCG – Czech Communication Group, s.r.o. Vám zasíláme ve formě příloh k tomuto
sdělení. Ve věci sdělení informace jaký nájem v letech 2010 – 2014 firma CCG platila Městské části
Praha 10 za to, že sídlila v budově Úřadu městské části? Vám sdělujeme, že kancelář byla poskytnuta
v souvislosti s výkonem tiskového mluvčího Městské části Praha 10, nájem nebyl stanoven.
Jako doplňující informaci uvádíme, že v položce „poskytování PR služeb“ jsou vyčísleny náklady na
zajištění tiskového oddělení MČ Praha 10. Pro outsourcing svého tiskového oddělení se MČ Praha 10
rozhodla původně z důvodů finanční úspory pro rozpočet městské části i kvůli možnosti získat
kvalitnější lidské zdroje.
Pro městskou část služby tiskového oddělení vykonávala na základě řádného výběrového řízení
agentura CCG – Czech Communication Group, s.r.o. Měsíční paušální odměna činila 83.000,- Kč bez
DPH a pro městskou část služby tiskového oddělení zajišťovali tři její pracovníci, včetně tiskového
mluvčího.
Mzdové náklady za interní tiskový odbor (vedoucí + dva referenti) by Prahu 10 měsíčně zatížily
částkou 107.200,- Kč (počítáno dle tabulkových platů včetně zdravotního a sociálního pojištění).
Roční úspora se tak dala vyčíslit minimálně a prokazatelně na 290.000,- Kč, reálně však byla mnohem
vyšší, protože MČ šetřila prostředky také na provozních nákladech (telefony, doprava atd.),
odměnách a podobně.

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

Mgr. Zdeňka Nováková
pověřena vedením odboru kultury a projektů
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