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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 26. 5. 2020
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:
„dobrý den,
žádám info, zda-li si P10 platí PR agenturu, PR služby. Pokud ano, kolik, za co, na jak dlouho. Co PR
agentura má dělat, její úkoly dle smlouvy a rozsah činností. A komu PR agentura dokládá činnost, tedy
tisk.odboru, starostce....? Byla tato služba vysoutěžena? Případně kým bylo rozhodnuto o užití těchto
služeb Dále info, zda-li tomu tak bylo i v letech 2016-2019, pokud ano, rozsah Kč.
Děkuji“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Váš e-mail formou textu tohoto přípisu.
K dotazům sdělujeme následující:
Ano, městská část Praha 10 uzavřela dne 8. 4. 2020 smlouvu s PR agenturou. Podle této smlouvy
agentura městské části Praha 10 coby svému klientovi poskytuje služby v oblasti komunikace, a to při
komunikačních kampaních v projektech, které svým rozsahem přesahují standardní činnost tiskového
oddělení. Jedná se zejména o poradenství v oblasti online a offline kampaní při velkých projektech a
specializovaných kampaních, při nichž je nezbytné spolupracovat s dalšími subjekty a organizacemi, či
v oblasti tvorby dlouhodobé komunikační strategie a její realizace.
Kapacity PR agentury byly dosud převážně využívány v souvislosti s koronavirovou situací, která je v
historii ČR naprosto ojedinělá, a bylo a je naprosto zásadní potřebné informace maximálně efektivně
distribuovat obyvatelům městské části Praha 10.
Za činnost vykonávanou agenturou se městská část Praha 10 zavazuje zaplatit smluvní paušální
odměnu takto:
a) jednorázovou paušální odměnu za činnost 440 000 Kč,
b) jednorázovou režijní částku ve výši 5 % odměny uvedené pod písmenem a) tohoto článku smlouvy,
na krytí administrativních nákladů (telekomunikační poplatky, tisk, kopírování, doprava).

Ke splácení odměny dochází postupně, vždy po odpracování 50 hodin, smlouva je sjednána na dobu
určitou, a to do 31. 12. 2020.
Ke každé faktuře agentura dokládá výkaz odpracovaných činností, který zasílá vedoucímu tiskovému
oddělení Úřadu městské části Praha 10. Ten je pak postupuje odboru kultury a projektů Úřadu městské
části Praha 10, z jehož rozpočtové kapitoly jsou částky vypláceny. Garantem komunikace s agenturou
je vedoucí tiskového oddělení Úřadu městské části Praha 10, který tak má zároveň přehled
i o průběžném plnění předmětu smlouvy.
Výběr dodavatele byl proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a interní směrnicí
o zadávání veřejných zakázek. Byli osloveni 3 potenciální dodavatelé a následně vybrán ten, který
splňoval požadovaná kritéria, a zároveň nabídl nejnižší cenu.
O užití těchto služeb bylo rozhodnuto tak, že byla vedoucím odboru kultury a projektů Úřadu městské
části Praha 10 podepsána smlouva.
V letech 2016-2019 nebyla uzavřena obdobná „centrální“ smlouva s PR agenturou. Prostřednictvím
externích dodavatelů byly řešeny pouze některé dílčí služby. Například dne 19. 12. 2017 byla na
6 měsíců podepsána smlouva se společností XTV s.r.o. na výrobu audiovizuálního obsahu
a zpřístupnění audiovizuálního obsahu sluchově postiženým, přičemž celková proplacená částka byla
397 122 Kč. Za monitoring sociálních sítí byla v období 1. 10. 2016 – 31. 3. 2017 proplacena společnosti
SPIN PR s.r.o. celková částka 268 620 Kč, následně za tutéž službu společnosti nova-Art s.r.o. částka
251 922 Kč (15. 4. 2017 – 30. 9. 2017).
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Mgr. Tomáš Kosmel
vedoucí odboru kontroly a komunikace
„elektronicky podepsáno“
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