Úřad městské části Praha 10
Kancelář tajemníka

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

P10-045988/2017
JUDr. Hatalová
tel: 267 093 453
27. 4. 2017

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, Kancelář tajemníka, obdržela dne
5. 4. 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) ve znění:

„Vážení,
na základě zák. 106/1999 Vás žádám o poskytnutí informací:
1. Jaké pojišťovací ústavy byly poptány při výběru pojišťovny na produkt životního
pojištění, který je úředníkům a zaměstnancům ÚMČ Praha 10 poskytován jako
zaměstnanecký benefit?
2. Na základě jakých parametrů byla vybrána pojišťovna Kooperativa?
3. Jak byly výše uvedené parametry stanoveny?
4. Kdo parametry stanovil a na základě čeho – Usnesení RMČ, ZMČ nebo jiného?
5. Žádám o předložení podkladů souvisejících s poptávkou a výběrem pojišťovacího
ústavu, u kterého je zřízení životního pojištění úředníků a zaměstnanců ÚMČ Praha
10 vedeno, včetně smlouvy mezi Městkou částí Praha 10 a pojišťovnou Kooperativa o
zprostředkování předmětného pojištění.
6. Jaké jsou roční náklady na příspěvek zaměstnavatele ze strany ÚMČ Praha 10 na
benefit životního pojištění od počátku zřízení uvedeného benefitu (po jednotlivých
letech, nikoliv kumulativně)?

7. Kolik úředníků nabídku uvedeného benefitu od jeho zřízení využilo / využívá? Prosím
uvést po jednotlivých letech. Příspěvek je stejný pro všechny pozice nebo se liší dle
pracovního zařazení a jak?
8. V případě, že úředník tuto nabídku odmítne, jak se mu kompenzuje v rámci rovného
přístupu k zaměstnancům?
Všechny podklady
na adresu:
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elektronicky
.“

a

to

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace, poskytujeme
v následující formě: elektronicky formou textu a přílohy na Vámi uvedenou e-mailovou
adresu.
Bod 5) v části, týkající se poskytnutí smlouvy mezi městskou částí Praha 10 a pojišťovnou
Kooperativa
Předmětná Smlouva o spolupráci č. 1030200353 uzavřená dne 31. 12. 2003 mezi Městskou
částí Praha 10 a Kooperativa pojišťovna, a.s., tvoří přílohu tohoto poskytnutí informace na
žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Bod 6) a 7) Roční náklady na příspěvek zaměstnavatele ze strany ÚMČ Praha 10 na benefit
životního pojištění od počátku zřízení uvedeného benefitu (po jednotlivých letech, nikoliv
kumulativně) a počet úředníků, kteří nabídku uvedeného benefitu od jeho zřízení využili/
využívá, jsou uvedeny v následující tabulce:
KOOPERATIVA
ROK
Celkem Kč
Počet osob

2004

2005

2006

2007

2008

1 044 400 1 190 400 1 153 200 1 087 600 1 055 600
217
246
239
227
220

2009

2010

945 200
194

922 800
192

ROK

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Celkem Kč
Počet osob

879 600
183

858 400
177

831 600
172

901 600
188

914 000
190

906 400
188

2017
leden-duben
304 400
189

Výše příspěvku je stejná pro všechny pozice.
Bod 8)

Dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění předpisů
pozdějších jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci,
pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných
peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout
funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

V daném případě byla možnost uzavřít smlouvu s Kooperativa pojišťovna a.s. poskytnuta, a je
i nadále poskytována, všem úředníkům a zaměstnancům Městské části Praha 10 zařazeným do
Úřadu městské části Praha 10. O nerovný přístup a diskriminaci se tak v žádném případě
nejedná - záleží na individuálním rozhodnutí každého úředníka či zaměstnance, zda má zájem
příslušný benefit čerpat.
Ohledně bodů 1) až 4) a zbývající části bodu 5) Vaší žádosti bylo povinným subjektem
vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, to z důvodu neexistence Vámi požadovaných
informací (§ 2 odst. 4 InfZ), které Vám bylo zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

JUDr. Jana H a t a l o v á, MBA
vedoucí personálního oddělení
Kancelář tajemníka

Příloha: Smlouva o spolupráci č. 1030200353

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

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093
fax: +420 2

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

