Úřad městské části Praha 10
odbor majetkoprávní

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

Vážený pan

e-mail: foi+request-5856549eb13f@infoprovsechny.cz

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 18. 9. 2016 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:
„Vážená paní, vážený pane,
žádám o informaci, zda Vaše městská část vede v současné době soudní spor s organizací Transparency
International – Česká republika, o. p. s. (dále TI) či jsou z Vaší strany podnikány kroky k jejímu vedení,
přípravě sporu, případně, zda již došlo k objednání jakéhokoliv posudku či jiné právní služby ve vztahu
k činnosti TI v letech 2014-2016.
Pokud existují tyto objednávky, žádám o zaslání jejich výčtu a uvedení informace, jaká byla u každé
objednávky výše fakturace, náplň objednané práce a jaká osoba byla dodavatelem této služby.
Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou. “
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě
– elektronicky na Vámi uvedený e-mail:
1. Městská část Praha 10 v současné době nevede s TI žádný soudní spor.
2. Ze strany m. č. Praha 10 nejsou v současné době podnikány kroky k vedení soudního sporu s TI.
3. Ano, m. č. Praha 10 v reakci na zveřejnění dokumentů vytvořených a zveřejněných ze strany TI pod
názvem „Analýza místních referend 2014“ a „Kuchařka místního referenda – příručka pro aktivní
občany“ využila právních služeb níže uvedených advokátních kanceláří. Důvodem využití těchto
právních služeb byla skutečnost, že ze strany TI uveřejněné dokumenty obsahovaly množství
nepravdivých, zavádějících a v některých pasážích zcela prokazatelně (jak později uznala sama TI)
lživých informací, způsobilých poškodit dobré jméno m. č. Praha 10 potažmo hospodárnost,
efektivnost a správnost postupu ÚMČ Praha 10 v souvislosti s konáním místních referend. Jako příklad
takové zcela lživé a uveřejněné informace ze strany TI lze nepochybně uvést např. celou pasáž Analýzy

místních referend 2014 věnované otázce soudního přezkumu místních referend. TI totiž v původním
znění Analýzy mj. „informuje“ veřejnost o tom, že z důvodu protizákonného, resp. chybného postupu
m. č. Praha 10, resp. ÚMČ Praha 10, příslušný soud vyslovil neplatnost hlasování v místním referendu
a postup m. č. Praha 10 tak „neobstál“ před soudním přezkumem. Tato lživá tvrzení jsou pak
doprovozena spekulacemi o motivech takového závadného jednání m. č. Praha 10. Právě tato lživá,
skutečnosti zcela odporující informace o výsledku soudního přezkumu byla shledána jako
nejzávažnější, když vezmeme v úvahu, že výsledek (pravomocná rozhodnutí příslušného soudu)
soudního přezkumu byl zcela opačný a soudní přezkum naopak dal postupu ÚMČ Praha 10
v souvislosti s konáním místních referend za pravdu. Tato manipulace s informacemi o výsledcích
soudního přezkumu a zveřejňování těchto lživých dezinformací byla ze strany m. č. Praha 10
vyhodnocena jako natolik závažná, že bylo nutné zajistit nápravu. Jelikož je dotčená právní
problematika (zejména ochrana osobnosti, mediální právo – náprava nepravdivých zveřejněných
informací atd.) právním okruhem značně specifickým, vyžadujícím úzkou právní specializaci, nechala
si m. č. Praha 10 vypracovat právní posouzení zveřejněných dokumentů s návrhem dalšího postupu
k obraně m. č. Praha 10 za účelem nápravy postupu TI. Předmětem poskytnutých právních služeb
bylo též vypracování výzvy k upuštění od protiprávního jednání a odstranění jeho následku ze dne
27. 5. 2016, která byla zaslána TI. Vámi požadované údaje o objednaných, poskytnutých a
fakturovaných právních službách jsou uvedeny níže v tabulce. Pro úplnost uvádíme, že správnost
postupu m. č. Praha 10 v této věci potvrzuje zejména samotné následné jednání TI, která v reakci na
uvedenou výzvu sáhla k nápravě závadného stavu a mj. pasáž o soudním přezkumu upravila tak, aby
nadále lživé informace neobsahovala. TI tak na základě účinné obrany m. č. Praha 10 opravila některé
nepravdivé, zavádějící a lživé údaje v Analýze místních referend a tyto opravené informace následně
zveřejnila (dostupné na webu TI). V konečném důsledku tak má veřejnost díky postupu m. č. Praha
10 k dispozici nikoliv již zavádějící a nepravdivé informace a transparentnost zveřejněných informací
byla zvýšena.
V rámci obrany m. č. Praha 10 vůči závadnému jednání TI byly m. č. Praha 10 poskytnuty tyto právní
služby:

Dodavatel
(poskytovatel
právních
služeb)

Fakturovaná
částka bez DPH
(za
poskytnuté
právní
služby Náplň objednané a dodané
týkající se věci práce
obrany proti TI)

Objednávka č.

Faktura
č.

Provedeno
na
základě smlouvy o
poskytování
právních služeb č.
2016/OMP//0272

FV2016 Felix a spol. 11.000,- Kč
0136 ze advokátní
dne 7. 3. kancelář, s.r.o.
2016

Analýza dodaných podkladů a
následný
sepis
právního
stanoviska ve věci uveřejněných
nepravdivých informací ze
strany TI

OMP/0868/2016

160073

Právní rozbor a analýza ve věci
TI, určení dalšího postupu ve
věci, analýza pravděpodobnosti

MELKUS KEJLA 37.525,- Kč
&
Partners

advokátní
kancelář s.r.o.

úspěchu při případném soudním
sporu, příprava a odeslání výzvy
k upuštění od protiprávního
jednání, vyhledání příslušné
judikatury,
komunikace
s klientem.

Provedeno
na 160087
základě smlouvy o
poskytování
právních služeb č.
2016/OMP/0868

MELKUS KEJLA 4.750,- Kč
&
Partners
advokátní
kancelář s.r.o.

Komunikace s klientem ve věci,
souvislá aktualizace vývoje ve
věci, určení dalších právních
kroků ve věci, právní analýza
odpovědi TI

Provedeno
na 160112
základě smlouvy o
poskytování
právních služeb č.
2016/OMP/0868

MELKUS KEJLA 5.225,- Kč
&
Partners
advokátní
kancelář s.r.o.

Revize dalšího postupu ve věci,
rozhodnutí
nepokračovat
v řešení záležitosti s TI

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

S pozdravem

Mgr. Petr Janů
vedoucí odboru majetkoprávního

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha
10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

