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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Váš dopis zn.

Naše značka

Vyřizuje/linka

P10 103633/2012

V Praze dne

2012-10-29

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ROZHODNUTÍ
Tajemník Úřadu m. č. Praha 10 jako věcně a místně příslušný orgán podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, rozhodl, že žádosti Oživení, o.s., se sídlem Lublaňská 18, Praha
2, PSČ 120 00 ze dne 12.10.2012, o poskytnutí informací se podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb. O
svobodném přístupu k informacím
vyhovuje a informace se poskytne v bodech 1.-5. žádosti
Ad 1.

Městská část Praha 10 uplatnila náhradu škody vůči všem osobám , které byly přímo
zodpovědné za technickou přípravu projektu a aplikaci postupu, který byl v rozporu se
zákonem o veřejných zakázkách.
Náhrada škody byla v maximální zákonem stanovené výši (§ 250 zákoníku práce)
uplatněna vůči osobě, která byla přímo zodpovědná za aplikaci postupu, který byl
v rozporu se zákonem veřejných zakázkách, což bylo dle názoru městské části Praha
10 bezprostředním a rozhodujícím důvodem vzniku škody.
V případě osoby, která byla v rámci svého pracovního zařazení přímo zodpovědná za
technickou přípravu projektu, resp. koordinaci technické přípravy projektu, přistoupila
městská část Praha 10 k uplatnění sankce ve formě odebrání osobního příplatku po
dobu šesti měsíců.
Nad rámec uplatnění náhrady škody dle §250 a násl. zákoníku práce přistoupila
městská část Praha 10 rovněž k uplatnění náhrady škody vůči zpracovateli projektové
dokumentace, který byl dle názoru městské části Praha 10 rovněž zodpovědný za
technickou přípravu projektu.
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Ad 2.

Náplní práce osoby, která byla přímo zodpovědná za aplikaci postupu, který byl
v rozporu se zákonem veřejných zakázkách byl v daném období výkon komplexních
právních činností spočívající ve zpracování odborných stanovisek pro městskou část
Praha 10 a poskytování konzultací v právních záležitostech týkajících se soukromého
práva a veřejných zakázek.Náplní práce osoby přímo zodpovědné za technickou
přípravu projektu bylo v daném období zajišťování přípravy investičních akcí a
zajišťování realizace investičních akcí spočívající jednání s projektanty, konzultacích
při tvorbě projektů a jejich následná kontrola.

Ad 3 .

Vůči osobě, která byla přímo zodpovědná za aplikaci postupu, který byl v rozporu se
zákonem o veřejných zakázkách, byla uplatněna náhrada škody ve výši 174.677,-Kč.
Vůči osobě přímo zodpovědné za technickou přípravu projektu byla uplatněna sankce
zaměstnavatele ve výši odebraného osobního příplatku, která bude činit 75.000,-Kč.
Vzhledem k tomu, že zpracovatel projektové dokumentace rozporoval příčinnou
souvislost mezi svou činností a vznikem škody, byla předmětná záležitost vyřešena
narovnáním na základě, kterého se zpracovatel projektové dokumentace zavázal
uhradit městské části Praha 10 částku 100.000,-Kč.

Ad. 4

Náhrada škody byla vůči jednotlivým osobám vyčíslena 8. 10. 2012.
U osoby přímo zodpovědné za aplikaci postupu, který byl v rozporu se zákonem o
veřejných zakázkách, byl Městskou části Praha 10 zohledněn dosavadní desetiletý
bezproblémový průběh pracovního poměru a rodinné poměry dané osoby, proto bylo
přistoupeno k formě srážek z platu při respektování ustanovení § 327 a § 145 a
následujících zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění předpisů pozdějších, nařízení
vlády č. 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena
povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je
mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) a
ustanovení § 276 a následujících zákona č. 93/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění
předpisů pozdějších.
U osoby přímo odpovědné za technickou přípravu projektu, resp. koordinaci technické
přípravy projektu, u níž Úřad městské části Praha 10 přistoupila k odebrání osobního
příplatku na dobu šesti měsíců, bude osobní příplatek odejmut počínaje výplatou za
měsíc listopad 2012.
Zpracovatel se v dohodě o narovnání zavázal uhradit částku 100.000,-Kč na účet
městské části Praha 10 do 21 kalendářních dnů ode dne uzavření předmětné dohody, tj.
do 19. 11. 2012.

Ad. 5

Kopii dohody o náhradě škody (viz příloha č. 1) Vám postupujeme upravenou
s ohledem na zákonnou ochranu osobních údajů.
Nad rámec Vaší žádosti Vám poskytujeme rovněž rozhodnutí o odebrání osobního
příplatku (viz. Příloha č. 2) rovněž upravenou s ohledem na zákonnou ochranu
osobních údajů a dohodu o narovnání uzavřenou se zpracovatelem projektové
dokumentace (viz. Příloha č. 3).
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním u
odboru majetkoprávního Úřadu městské části Praha 10 (§ 16 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.).

S pozdravem

Ing. Martin Slavík
tajemník Úřadu m. č. Praha 10
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