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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 kontroly a komunikace obdržel dne
29. 4. 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:
„Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
poskytnutí níže specifikovaných informací. Požadované informace se vztahují k místnímu referendu,
které se ve vaší městské části konalo dne 19. - 20. 9. 2014.
Konkrétně žadatelka žádá o:
1) Zápisy z jednání orgánů městské části, na kterých se projednávalo místní referendum;
2) Procesní usnesení orgánů městské části, které se vztahovaly k místnímu referendu;
3) Sdělení, zda bylo místní referendum vyhlášeno zastupitelstvem nebo na návrh přípravného výboru;
4) Kopie návrhu na konání místního referenda přípravného výboru (nebylo-li vyhlášeno z rozhodnutí
zastupitelstva);
5) Sdělení, zda došlo k výzvě zmocněnce k opravě nebo úpravě návrhu a z jakého důvodu (v případě,
že bylo místní referendum vyhlášeno na návrh);
6) Sdělení nákladů spojených s provedením místního referenda;
7) Sdělení, zda v souvislosti s místním referendem došlo ke spáchání přestupku a pokud ano, o který
přestupek dle zákona o místním referendu se jednalo, zda byla uložena pokuta a v jaké výši;
8) Sdělení, zda se přípravný výbor domáhal soudní ochrany a pokud ano, žádáme o kopii všech
relevantních dokumentů (žaloba, rozhodnutí soudu etc.);
9) Sdělení, zda byl podán návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo rozhodnutí v místním
referendu a pokud ano, žádáme o kopii všech relevantních dokumentů (návrh, rozhodnutí soudu etc.);
10) Sdělení, zda se místní referendum konalo zároveň s volbami a pokud ano, zda se o něm hlasovalo
ve stejné místnosti, v níž se volby konaly.
11) Sdělení současného stavu věci, o níž se v místním referendu rozhodovalo.
Žadatelka zároveň zdvořile žádá, aby byla pro poskytnutí informací použita přiložená tabulka.

Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí
žádosti v elektronické podobě, případně poštou na níže uvedenou adresu. Žadatelka trvá na přímém
poskytnutí všech požadovaných informací, a to i pokud již byly zveřejněny.“
Vzhledem k požadovaným informacím dospěl povinný subjekt k závěru, že pro vyřízení žádosti je
třeba konzultace mezi několika odbory ÚMČ Praha 10. Zejména z tohoto důvodu Vás povinný subjekt
vyrozuměl o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 7 písm. b)
a c) InfZ (viz vyrozumění ze dne 13. 5. 2015, zasláno do Vaší datové schránky). Lhůta pro vyřízení
žádosti byla prodloužena do 25. 5. 2015.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
1) Kopie zápisů z jednání orgánů městské části Praha 10, tedy Zastupitelstva městské části Praha 10
a Rady městské části Praha 10, na kterých se projednávalo předmětné místní referendum, tvoří
přílohy č. 1 - 15.
2) Kopie usnesení orgánů městské části Praha 10, tedy Zastupitelstva městské části Praha 10 a Rady
městské části Praha 10, která se vztahovala k předmětnému místnímu referendu, tvoří přílohy
č. 16 - 32.
3) Místní referendum, konané ve dnech 19. – 20. 9. 2014, bylo vyhlášeno Zastupitelstvem městské
části Praha 10, a to jeho usnesením č. 26/1/2014 ze dne 22. 8. 2014.
4) Místní referendum, konané ve dnech 19. – 20. 9. 2014, nebylo vyhlášeno na návrh přípravného
výboru (ad 3).
5) Místní referendum, konané ve dnech 19. – 20. 9. 2014, nebylo vyhlášeno na návrh přípravného
výboru (ad 3).
6) Celková výše nákladů spojená s provedením místního referenda, konaného ve dnech
19. – 20. 9. 2014, činila 1 776 477,64 Kč, zaokrouhleno na celé koruny tedy 1 776 478 Kč.
7) V souvislosti s místním referendem vyhlášeným Zastupitelstvem městské části Praha 10, které se
konalo v termínu 19. – 20. 9. 2014, nedošlo ke spáchání žádného přestupku proti zákonu
č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místním referendu“).
8) Místní referendum, konané ve dnech 19. – 20. 9. 2014, nebylo vyhlášeno na návrh přípravného
výboru (ad 3). Z tohoto důvodu se přípravný výbor ve věci předmětného referenda soudní
ochrany nedomáhal.
9) Místní referendum, konané ve dnech 19. – 20. 9. 2014, nebylo vyhlášeno na návrh přípravného
výboru (ad 3). K dané otázce sdělujeme, že dne 30. 9. 2014 byl k Městskému soudu v Praze
podán návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním
referendu. Navrhovatel mimo jiné požadoval, aby:
a) Městský soud v Praze vyslovil neplatnost hlasování místního referenda ze dne 19. - 20. 9. 2014,
neboť dle jeho tvrzení úmyslně vložil do volební urny neplatný hlasovací lístek, který ale nebyl ve
výsledcích hlasování v příslušném volebním okrsku uveden;

b) Městský soud v Praze vyslovil neplatnost hlasování místního referenda ze dne 19. - 20. 9. 2014 u
otázky č. 2 („Souhlasíte s tím, aby finanční prostředky určené k financování mládežnického sportu,
které v případě nulové tolerance hazardu nebudou příjmem rozpočtu městské části Praha 10, byly
ve stejné výši vynaloženy k řešení uvedené problematiky z rozpočtu městské části Praha 10?“) z
důvodu údajného nesouladu této otázky s požadavkem na její jednoznačnost dle § 8 odst. 3
zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.
Dne 22. 10. 2014 Městský soud v Praze svým usnesením, č. j. 12 A 5/2014 – 25, tento návrh jako
celek zamítnul, neboť nebyl uhrazen soudní poplatek. Související dokumenty tvoří přílohy
č. 33 – 38 k této odpovědi.
10) Místní referendum se v uvedeném termínu konalo zároveň s prvním kolem voleb do Senátu ČR.
Volební místnosti a hlasovací místnosti byly odděleny. Hlasovací místnost pro každý hlasovací
okrsek byla samostatná.
11) K současnému stavu věcí, o nichž se v místním referendu, konaném ve dnech 19. – 20. 9. 2015
rozhodovalo, sděluje povinný subjekt následující informace:
K otázce č. 1 („Souhlasíte s nulovou tolerancí hazardu na Praze 10?“) povinný subjekt uvádí, že ke
dni 31. 12. 2014 bylo na území městské části Praha 10 v provozu 11 kasin a 22 heren. Oproti
stavu ke dni 1. 5. 2009, kdy bylo na území městské části Praha 10 celkem 129 míst provozu
výherních hracích přístrojů, tak došlo ke značné redukci počtu míst, ve kterých jsou tyto přístroje
provozovány. Dle programového prohlášení Rady městské části Praha 10 bude městská část
Praha 10 i nadále, způsobem a v mezích platné právní úpravy, pokračovat v regulaci hazardu
svém území.
K otázce č. 2 („Souhlasíte s tím, aby finanční prostředky určené k financování mládežnického
sporu, které v případě nulové tolerance hazardu nebudou příjmem rozpočtu městské části Praha
10, byly ve stejné výši vynaloženy k řešení uvedené problematiky z rozpočtu městské části Praha
10?“) povinný subjekt uvádí, že v současné době je zachován dosavadní stav. MČ Praha 10 tak
v roce 2014 mládežnický sport financovala z prostředků získaných z dotací Magistrátu hl. m.
Prahy, který touto formou rozděluje příjmy získané jako odvody z loterijní činnosti v souladu se
zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění. Obdrží-li
městská část Praha 10 i v letošním roce z tohoto titulu finanční prostředky od Magistrátu hl. m.
Prahy, bude o způsobu jejich využití rozhodovat Zastupitelstvo městské části Praha 10.
K otázce č. 3 („Souhlasíte s vybudováním hospice na území městské části Praha 10 z prostředků
městské části Praha 10?“) povinný subjekt uvádí, že na základě programového prohlášení Rady
městské části Praha 10 bude nadále podporován rozvoj hospicové péče pro občany Prahy 10.
Zastupitelé se v současné době na platformě Výboru zdravotního a sociálního zabývají danou
problematikou za účelem zajištění hospicové péče pro občany Prahy 10 tak, aby bylo nalezeno
efektivní, úsporné a zejména transparentní řešení dané problematiky.
Pro úplnost zároveň sdělujeme, že dle ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů, je k platnosti rozhodnutí v místním referendu třeba
účast alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Referenda,
konaného ve dnech 19. – 20. 9. 2015, se minimální počet oprávněných osob nezúčastnil. Místní
referendum tedy nebylo z důvodu nesplnění potřebného kvora platné, tudíž ani závazné pro
příslušné orgány městské části Praha 10.

Vzhledem k tomu, že se v požadovaných dokumentech vyskytovaly osobní údaje fyzických osob,
které byly ze strany povinného subjektu anonymizovány, bylo v této věci zároveň vydáno rozhodnutí
o odmítnutí části žádosti (srov. § 8a InfZ), které Vám souběžně zasíláme do Vaší datové schránky.
Z důvodu obsáhlosti poskytované elektronické dokumentace, obsahující zbytek požadovaných
informací, zveřejňujeme, v souladu s § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci.

Mgr. Tomáš Kosmel
pověřený vedením odboru kontroly a komunikace
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