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Mgr. Lukáš Kos, MBA, vedoucí Po
tng. vera Marhulová, ved' odd. kontroly KT
bez Ó.j.

2013-11-04

VáŽený pane vedoucÍ, 
\

škodní komise Úraou městské části Praha 6 projednala na základě Vámi podaného návrhu ,,škodní

událost' dle ,,Záznamu o škodě" ze dne 24'09.2013, k úhradě pokuty ve výš! 250.000,_ Kč za

|órúsenizákoňa é.13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem ke skuteěnostem uvedeným v ,,Zápise z jednání škodní komise ÚutČ prana 6" a kobsahu
Vašeho vyjádření uvedeného v ,Záznamu o škodě", _škodní komise předloŽenou ,,škodní událosť'

néórojeonáa jako škodu způsobeňou zaměstnanci ÚMČ Praha 6'

/
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lng'Vď(a Márhulová

Závěry|ednáníškodní komise Úrulč prana e

Příloha:
Zápiszjednáníškodní komise ÚMČ prana 6 ze dne 31.10.2013
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Úiad mestske části Praha 6
Čs. armády 23
160 52 PRAHA 6

Tél. ústředna: 22a 189'l11
E-podatelna: podatelna@praha6.cz
http://www.praha6.cz

lÓ: 00063703
DlČ: czo0063703
DS: bmzbvTc
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zÁPls
z jednání ŠkodnÍ komise Úradu městské části Praha 6,

konaného dne24. října 20í3

t LPPter

PřÍtomni: lng. René Fiala, Helena Hnízdilová, lng. Věra Marhulová, Lenka Mašínová, Kateřina Pilařová,
Mgr. Eva Tesařová, Marta Zahálková

Proiednáno:

1) Šroonipřípade'č.SK 01 -20í3:i

Celková výŠe Škody je vyČíslena částkou ,.rrr,r, 
", 

,^rr*, KČ + 1.00o,0o Kč)

Pokuta ve výŠi celkem 3.ooo,oo KÓ byla MČ Praha 6 uloŽena rozhodnutím Úřadu na ochranu osobních údajů
(dále jen ,,ÚooÚ";, č.j' Uoou-o0221113-14 ze dne 01'03.2013, které nabylo právní moci dne 20.03.2013.
Úhrada pokuty je v úěetnictví evidována na účtu č. 335 0601 - pohledávky za zaměstnanci - ostatní. Pokuta byla
uhrazena dne 05.04.201 3.
Dle dotěeného rozhodnutí MČ Praha 6 v souvislosti se zpracováním osobních údajů Žadatelů o informace podle
zákona ě. 106/1999 Sb', o svobodném přístupu kinformacím, poruŠila povinnost dle $ 13 odst. 1zákona
č. 1o1/2ooo Sb., o ochraně osobních Údajů tím, Že na webových stránkách MČ Praha 6 byl přístupný dokument
obsahující osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení' adresa bydliště, akademický titul a informace související
s předmětem Žádostio informace.
Za spáchání správního deliktu podle $ 45 odst. 1 písm. h) zákÓna Č' 101/2000 Sb. uloŽil ÚooÚ pokutu ve rnýši

2.000,00 Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,00 Kě'

Za zveřejňování poskytnuých informací na Žádost odpovídá dle pracovního pořádku p. lvan Kváš, odborně
technický pracovník Kanceláře tajemníka. PochybenÍ bylo způsobeno jednak neÚmyslným přehlédnutím osobních
údajů Žadatele (méno, příjmení, adresa bydliŠtě) v prŮběhu anonymizace osobních údajů na zveřejňovaném
dokumentu a dále v průběhu administrace webových stránek, kdy byly zalleněny omylem shodné dokumenty, tj.
jeden jiŽ v anonymizované formě a druhý v plné vezi'
Proti prvotnÍmu rozhodnutí UooU o uloŽení pokuty ve výŠi celkem 6.000,00 Kč (tj. 5.000,00 Kč + 1.000,00 Kč
náklady řízení) byl podán ÚMČ rozklad'
Vzhledem k tomu, ze ÚooÚ vyhodnotil pochybení jako neÚmyslné zavinění, kdy byla dodrŽena všechna opatření
(interní předpisy, procesní postupy i kontrolní mechanismy), vydal Uoou rozhodnutí o sníŽení pokuty ve uýši
celkem 3.000'00 Kč.

Štodnr komise ÚMČ Prana 6 posoudila všechny okolnosti vzniku škody a konstatovala, Že Škoda nebyla
způsobena úmyslně' Ke vzniku školy přispěl i značný nárůst administrace dokumentů v uvedeném období, resp.
anonymizace a zveřejňování poskytnutých informací na Žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za dodrŽení podmínek daných zákonem ě. 101/2000 Sb., o ochraně osobních Údajů.
Vzhledem k výše uvedenému doporučuje škodní komise náhradu škody za zaměstnancem neuplatnit a Škodu ve
výši celkem 3.ooo,oo Kč trvale odepsat na vrub MČ Praha 6 ve výši 1OOo/o, tj. 3'ooo'oo Kč.

HlasovánÍ: 7-0-0

2) škooni případ e. č. SK 0? - 2012: Pokuta za porušení zákona č. 137/2006 Sb.. o veřeinÝch zakázkách.

Celková výše škody je vyěíslena ěástkou rffi
Pokuta ve výši celkem 250.000,00 Kč byla MČ Praha 6 uloŽena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále
1en,,ÚoHs') rozhodnutím ě.j. 381/1OÚoHs.
Uhrada pokuty je evidována v úěetnictví na účtu Ó. 947 0300 oRJ 16 oRG 1 - krátkodobé podmíněné
pohledávky ze soudních sporů'
Pokuta byla uhrazena dne 16.03.2a12, a to z formálních důvodŮ, nebot' při jejím neuhrazení by MČ Praha 6
hrozilo vymáhání rozhodnutí a případně exekuce.

Závěr komise:
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Proti rozhodnutíě.j. s 381/1oÚoHS podala MÓ Praha 6 Žalobu u Krajského soudu v Brně, neboť MČ Praha 6 má
zato, Že ani komiše pro VyhodnocovánÍ nabídek, ani pracovní skupina, ani Rada MČ Praha 6, jakoŽto zadavatel
veřejné zakázky, zákon neporušili, výsledky veřejné zakázky byly vyhodnoceny správně a v celém řÍzení bylo
postupováno v souladu se zákonem. Krajský soud o podané Žalobě dosud nerozhodl. V případě, Že by soud
udělenou pokutu potvrdil, MČ Praha 6 by se proti uloŽení pokuty všemi dostupnými prostředky bránila i nadále'
a to s výše uvedeným odůvodněním.

Závěr komise:

Vzhledem k výše uvedenému škodní komise ,,škodní událosť' předloŽenou vedoucÍm Po dle ,,ZáznamLl o škodě'
ze dne 24.og.2o1g neprojednala jako škodu způsobenou zaměstnanci ÚMČ Praha 6. Vedoucí Po bude o závéru
škodn í komise informován.

7-0-0

l- /*a/za
lng. Věra Marhulová

předsedkyně škodní komise
ÚrrnČ Prarra o

V Praze 6 dne 31' října 2013
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Příloha: RozhodnutÍ tajemníka ÚutČ prana o
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Rozhodnutí taiemníka Úřadu městské části Praha 6

ÚřaduZ předloŽených návrhů ŠkodnÍ komise
24. řÍjna 2013:

městské části Praha 6 podle zápisu z jednání konaného dne

1) Závěr komise k případu e'č. SK 01 - 2o13')

2) Závěr komise k případu e'ě. SK a2-zofi)

') nehodici se bude škrtnuto

lV. V ostatním znění schvaluii zápis z iednání škodní komise Úřadu m.ě. Praha 6 ze dne 24'10.2013:

& '-\
ry bez výhrad

b) s těmito výhradami

v Pratzeo dne: ...4..'.(.,. bl3
lng. Jan Holický,

' tajemník
Uřadu městské části
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e'č. SK 01 - 2013

2) e'é. sK 02 -2013

1)Jíe.č. sK 01 -2013

2) k e.č. sK 02 -2013


