Úřad městské části Praha 10
Odbor kontroly a komunikace
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-182069/2020
Kosmel/514
26. 11. 2020

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 2. 11.
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:
,,Vážená paní, vážený pane, dovoluji si požádat o poskytnutí aktuálních informací ke způsobu vydávání
a distribuce radničních novin MČ Praha 10:
1) Způsob vydávání radničních novin
Z jakých důvodů se rozhodlo o současném způsobu vydávání radničních novin? Předcházela tomuto
způsobu nějaká analýza trhu a ekonomická rozvaha? Pokud ano prosím o zodpovězení následujícího:
- Jakou formou byl tento nový systém uveden do praxe?
- Prošel návrh příslušným výborem či komisí, RMČ i ZMČ? Pokud ano, prosím o zaslání příslušného
původního návrhu a předmětných usnesení, které o způsobu této produkce radničních novin rozhodly.
2) Zajištění a náklady na vydávání radničních novin
V souvislosti se samotným zajištěním a náklady na vydávání radničních novin žádám o následující
informace:
- Aktuální dodavatel grafických a souvisejících prací, aktuální stav kontraktu/smlouvy a její trvání a
uskutečněné plnění ke dni podání žádosti (přijaté a uhrazené faktury);
- Aktuální dodavatel redakčních prací (v případě, že noviny připravuje MČ “in-house”, tedy
prostřednictvím svých zaměstnanců, prosím o sdělení, kteří zaměstnanci noviny konkrétně připravují a
o sdělení jejich platové třídy);
- Aktuální dodavatel tiskových prací - aktuální stav kontraktu/smlouvy a její trvání; uskutečněné plnění
ke dni podání žádosti (přijaté a uhrazené faktury);
- Aktuální dodavatel/zajišťovatel distribuce radničních noviny - aktuální stav kontraktu/smlouvy a její
trvání, uskutečněné plnění ke dni podání žádosti (přijaté a uhrazené faktury);
- Sdělení, jakým způsobem je řešena inzerce v radničních novinách - konkrétně pak:
- Kdo ji má na starosti?
- Jakým způsobem je určována její cena?
- Jaké byly v čase příjmy za tuto inzerci (podle jednotlivých čísel vydání)?

- Kdo příjmy za inzerci inkasuje?
- Sdělení, kolik činily náklady městské části na jedno vydání (včetně distribuce) radničních novin před
uvedením výše uvedeného nového systému vydávání do praxe (dodavatel Strategic Consulting) po
jednotlivých letech vydávání tímto způsoben (externí dodavatel na klíč).
S přátelským pozdravem“.
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti bylo třeba konzultace mezi několika odbory, které měly
závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, a kterých se předmět dotazů dotýkal, prodloužil povinný
subjekt lhůtu dle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do 27. 11. 2020 (viz přípis ze dne 11.11.2020,
č.j.: P10-158179/2020).
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu formou textu tohoto přípisu a jednotlivých příloh.
„1) Způsob vydávání radničních novin
Z jakých důvodů se rozhodlo o současném způsobu vydávání radničních novin?“
O současném způsobu vydávání radničních novin, respektive zajištění jednotlivých činností vedoucích
k jejich pravidelnému vydávání, se rozhodlo s ohledem na podmínky fungování MČ Praha 10, její
technické, materiální a personální zabezpečení. Vzhledem k tomu jsou některé činnosti, zejména
distribuce a tisk měsíčníku, zajišťovány externími dodavateli, jelikož MČ Praha 10 nedisponuje vlastní
tiskárnou ani distribuční společností.
„Předcházela tomuto způsobu nějaká analýza trhu a ekonomická rozvaha? Pokud ano prosím o
zodpovězení následujícího:“
Před tím, než bylo vydáno první číslo obnoveného radničního měsíčníku, proběhl průzkum trhu na
jednotlivé činnosti potřebné k jeho vydávání. Tím byly stanovené očekávané náklady.
„- Jakou formou byl tento nový systém uveden do praxe?“
Nový systém byl do praxe uveden rozhodnutím RMČ – viz níže.
„- Prošel návrh příslušným výborem či komisí, RMČ i ZMČ? Pokud ano, prosím o zaslání příslušného
původního návrhu a předmětných usnesení, které o způsobu této produkce radničních novin
rozhodly.“
Statut měsíčníku Praha 10 a pravidla jeho vydávání byly schváleny Usnesením RMČ Praha 10 ze dne 7.
5. 2019. Příslušný návrh materiálu, který byl RMČ Praha 10 dne 7. 5. 2019 předložen včetně samotného
Usnesení, Vám zasíláme v příloze č. 1a (materiál k 322-7. 5. 2019) a v příloze č. 1b (Usnesení RMČ).
V návrhu materiálu (příloha č. 1a) je zároveň přiložen i zápis z Komise informační, otevřená radnice, IT
a Smart Cities (KIT-SC), která se tímto předtím zabývala. ZMČ Praha 10 návrh Statutu měsíčníku Praha
10 a pravidel jeho vydávání, včetně etického kodexu a pravidel uveřejňování inzerce neprojednávalo,
neboť toto spadá do kompetence RMČ Praha 10.
„2) Zajištění a náklady na vydávání radničních novin
V souvislosti se samotným zajištěním a náklady na vydávání radničních novin žádám o následující
informace:

- Aktuální dodavatel grafických a souvisejících prací, aktuální stav kontraktu/smlouvy a její trvání a
uskutečněné plnění ke dni podání žádosti (přijaté a uhrazené faktury);“
Dodavatelem je pan Pavel Fingr. Dodávka probíhá formou objednávek za jednotlivé měsíce vydání,
tedy není uzavřena smlouva na konkrétní období. Dosavadní spolupráce trvá od května 2019, doposud
bylo vyplaceno 218 990 Kč. Příslušné faktury přikládáme v příloze č. 2 (faktury_grafika).
„- Aktuální dodavatel redakčních prací (v případě, že noviny připravuje MČ "in-house", tedy
prostřednictvím svých zaměstnanců, prosím o sdělení, kteří zaměstnanci noviny konkrétně připravují
a o sdělení jejich platové třídy);“
Redakční práce zajišťuje, na základě spolupráce napříč pracovníky ÚMČ Praha 10, šéfredaktor
měsíčníku Praha 10, Ph.Dr. Marcel Pencák, Ph.D., referent tiskového oddělení ÚMČ Praha 10, který je
zařazen v 10. platové třídě.
„- Aktuální dodavatel tiskových prací - aktuální stav kontraktu/smlouvy a její trvání; uskutečněné
plnění ke dni podání žádosti (přijaté a uhrazené faktury);“
Dodavatelem tiskových služeb je společnost Z + M Logistics, spol. s r.o., smlouva byla podepsána na
dobu neurčitou, viz příloha č. 3 (smlouva_tisk). Uskutečněné plnění je 397 100 Kč, faktury posíláme
v příloze č. 4 (faktury_tisk).
„- Aktuální dodavatel/zajišťovatel distribuce radničních noviny - aktuální stav kontraktu/smlouvy a
její trvání, uskutečněné plnění ke dni podání žádosti (přijaté a uhrazené faktury);“
Aktuálním dodavatelem je společnost Česká pošta s.p. , uskutečněné plnění je 1 730 107,66 Kč.
Distribuce je realizována na základě objednávek za jednotlivé měsíce, příslušné faktury zasíláme
v příloze č. 5 (faktury_distribuce).
Zároveň probíhá zadávací řízení v režimu jednacího řízení s názvem Distribuce měsíčníku „Praha 10“.
Nad rámec Vaší otázky (ale vzhledem ke kontextu Vašich dalších dotazů) doplňujeme, že se jedná
celkově o třetí zadávací řízení na tento předmět plnění. Ani v jednom předchozím případě ale účastnici
nesplnili zadávací podmínky. V obou případech podala nabídku i Vámi zmiňovaná společnost Strategic
Consulting s.r.o.
„- Sdělení, jakým způsobem je řešena inzerce v radničních novinách - konkrétně pak:
- Kdo ji má na starosti?“
Inzerci mají na starosti pracovníci oddělení tiskového ÚMČ Praha 10.
„- Jakým způsobem je určována její cena?“
Cena je stanovována na základě Ceníku inzerce v měsíčníku Praha 10 (aktuální verze je zveřejněna na
webu MČ Praha 10 - https://www.praha10.cz/mesicnikpraha10).
„- Jaké byly v čase příjmy za tuto inzerci (podle jednotlivých čísel vydání)?“
Cena za inzertní prostor byla doposud proplacena na základě těchto zveřejnění v jednotlivých číslech
následovně:
Duben 2019 - 15 000 Kč
Červen 2019 – 0 Kč

Červenec a srpen 2019 – 0 Kč
Září 2019 – 16 940 Kč
Říjen 2019 - 331 Kč
Listopad 2019 – 36 630 Kč
Prosinec 2019 - 1 150 Kč
Leden 2020 - 1 065 Kč
Únor 2020 - 9 100 Kč
Březen 2020 - 22 524 Kč
Červen 2020 - 36 478 Kč
Červenec a srpen 2020 – 44 948 Kč
Září 2020 - 48 874 Kč
Říjen 2020 - 9 026 Kč
Listopad 2020 - 25 086 Kč
„- Kdo příjmy za inzerci inkasuje?“
Městská část Praha 10.
„- Sdělení, kolik činily náklady městské části na jedno vydání (včetně distribuce) radničních novin
před uvedením výše uvedeného nového systému vydávání do praxe (dodavatel Strategie Consulting)
po jednotlivých letech vydávání tímto způsoben (externí dodavatel na klíč).“
V připojené tabulce viz příloha č. 6 (naklady_2004-2015) naleznete přehled veškerých úhrad na
zajištění periodika v době jeho vydávání společností Strategic Consultin s.r.o. K této části otázky bylo
vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám souběžně zasíláme na adresu trvalého pobytu
(viz § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ).
Povinný subjekt dále doplňuje, že požadované přílohy obsahují osobní údaje fyzických osob, které jsou
chráněny proti jejich dalšímu šíření. Zasílané přílohy byly pseudonymizovány. Z toto důvodu bylo
vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení § 8a odst. 1 InfZ, resp. čl. 6
odst. 1 GDPR), které Vám bylo souběžně zasláno na adresu trvalého pobytu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Mgr. Tomáš Kosmel
Vedoucí odboru kontroly a komunikace
,,podepsáno elektronicky“

,,otisk razítka“
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