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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 1. 6. 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:
„Vážení,
V minulosti jsme vás oslovili v souvislosti s vymáháním škody po odpovědných osobách, pokud jde o
pokutu za veřejnou zakázku: S0746/I4 - Kino Vzlet
Podle vámi v minulosti poskytnutých informací k vymáhání škody dosud nedošlo, avšak pověřili jste
odbor kontroly k provedení šetření.
Vzhledem k tomu, že od poslední žádosti uběhl jeden rok, žádáme o informaci, zda byly z Vaší strany
podniknuty kroky k vymáhání škody.
Konkrétně žádáme o tyto informace:
a) Informaci, zda vám v mezidobí vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda,
případně v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od
poskytovatele dotace apod.).
b) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o sdělení
jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení dodavatele služby,
který je za škodu odpovědný.
c) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním způsobem, v jaké
výši a s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy). Škoda může být vymáhána písemnou
výzvou k úhradě, započtením škody na jinou vzájemnou pohledávku, podanou žalobou apod. - žádáme
o konkrétní informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné osobě či osobám
byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno.
d) V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové rozhodnutí přijal
(jméno, příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný zápis
o tomto rozhodnutí (například zápis škodní komise apod., zápis z odboru kontroly) žádáme o jeho kopii.

e) Pokud se otázkou vymáhání škody zabývalo zastupitelstvo a/nebo rada Městské části a/ nebo jiný
orgán (komise, výbor apod.), žádáme o zápis z tohoto jednání a o podkladové materiály k tomuto
jednání. “
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky prostřednictvím datové schránky ve formě textu tohoto přípisu a jeho příloh.
„a) Informaci, zda vám v mezidobí vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda,
případně v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od
poskytovatele dotace apod.).“
Městské části Praha 10 s předmětnou veřejnou zakázkou nevznikla další škoda.
„b) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o sdělení
jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení dodavatele
služby, který je za škodu odpovědný.“
Ve věci škody způsobené městské části Praha 10 pokutou udělenou Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže proběhla mimořádné kontrola. Na základě zjištění nešlo vyloučit, že odpovědnost za škodu
nesou svým rozhodnutím tehdejší zastupitelé městské části Praha 10. Dle výstupu z hlasovacího
zařízení zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 tedy: MUDr. Boris Šťastný, paní Vanda Švečová,
DiS., paní Hana Štěpánková, pan Jan Florián, Ing. Vladimír Novák, paní Hana Nováková, Ing. Martin Hejl,
Ing. Jiří Vaníček, pan Bohumil Zoufalík, Mgr. Petr Vozobule, Ing. Antonín Weinert CSc., Ing. Jana
Čunátová, Mgr. Vladislav Lipovský, paní Jiřina Vondráková, Mgr. Tomáš Ján, Ing. Ivan Vinš, RSDr. Karel
Hošek, pan Aleš Polanecký a Ing. Miroslav Svoboda.
„c) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním způsobem, v
jaké výši a s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy). Škoda může být vymáhána
písemnou výzvou k úhradě, započtením škody na jinou vzájemnou pohledávku, podanou žalobou
apod. - žádáme o konkrétní informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti
odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod
kterou je řízení vedeno.“
Městskou částí Praha 10 škoda nebyla vymáhána.
„d) V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové rozhodnutí přijal
(jméno, příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný zápis
o tomto rozhodnutí (například zápis škodní komise apod., zápis z odboru kontroly) žádáme o jeho
kopii.“
„e) Pokud se otázkou vymáhání škody zabývalo zastupitelstvo a/nebo rada Městské části a/ nebo
jiný orgán (komise, výbor apod.), žádáme o zápis z tohoto jednání a o podkladové materiály k tomuto
jednání.“
K těmto uvedeným dotazům sdělujeme následující:
Rada městské části Praha 10 rozhodla dne 28. 1. 2020 svým usnesením č. 71 o neuplatnění práva na
náhradu škody vzniklé městské části Praha 10 pokutou uloženou rozhodnutím Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže ze dne 9. 1. 2016, č. j. ÚOHS-S0746/2014/VZ-04896/2016/532/Mon, a to z
důvodu neefektivnosti a nehospodárnosti procesu jejího vymáhání.

V příloze tohoto přípisu Vám zasíláme materiál ke 2. jednání Rady městské části Praha 10 dne konané
28. 1. 2020, Zápis z 2. schůze Rady městské části Praha 10 konané dne 28. 1. 2020 a Usnesení Rady
městské části Praha 10 č. 71 ze dne 28. 1. 2020.

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“

„otisk razítka“

Přílohy:
č. 1 Materiál RMČ Praha 10 ze dne 28. 1. 2020 (č.j. P10-004814/2020)
č. 2 Zápis z 2. schůze RMČ Praha 10 ze dne 28. 1. 2020 (č.j. P10-007107/2020)
č. 3 Usnesení RMČ Praha 10 č. 71 ze dne 28. 1. 2020 (č.j. P10-007110/2020)
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