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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Vážený,
dne 25. 11. 2017 byla doručena městské části Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč,
Vaše žádost nazvaná: „kontrola IT zakázek“, která je evidována pod čj. 127/106/2017 jako žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen
„InfZ“). V rámci žádosti požadujete, v přesném znění žádosti:
„v rámci prověřování veřejných zakázek jsem našel dvě smlouvy, kde se vyskytuje schoda s Vaším příjmením a
zároveň daná právnická osoba má v registru smluv smlouvy pouze s Vaší městskou částí. Předpokládám, že jde
o pouhou náhodu, pro kontrolu bych se ale rád na základě zákona č. 106/1999 Sb. dotázal, zda existuje
příbuzenský vztah mezi Vámi a
1)
živnostníkem „Petrem Štěpánekem“, ICO 00760153, se kterým Městská část Praha 4 uzavřela smlouvu
č. 1170353
„Objednáváme upgrade SQL serveru z důvodu upgrade verze aplikace GINIS dle cenové nabídky, která je
nedílnou součástí objednávky.“
2)
Tomášem Štěpánekem, spolumajitelem SOLIDEA NET PARTNER s.r.o., se kterou Městská část Praha 4
uzavřela městská část např. smlouvu č. 1908958
„Nákup „Bezpečnostního systému“ – instalace, konfigurace, uvedení do provozu, jakož i poskytnutí licence
k bezpečnostnímu systému provozovaného na technologii Kernun.“
K uvedeným smlouvám jsem na https://zakzaky.praha4.cz nenašel odpovídající výběrové řízení. Chtěl bych se
proto dotázat na jeho druh, podmínky a počet účastníků.
Zároveň bych rád MČ Praha 4 požádal o výslednou zprávu interního audit vodd. ICT Odboru hospodářské
správy ÚMČ Praha 4 za období 2016 – 2017. D8le bych požádal o vyjádření odboru OFS ke specifikaci
vynaložených prostředků na IT za období 2016 -17 a informaci, zda bude uskutečněn nezávislý audit, o kterém
se jednalo na jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 26. 10. 2017
s tajemníkem ÚMČ Praha 4.
D8le bych požádal o výsledek studie možností zavedení vybraných přístupů Smart Cities v oblastech snižování
energetické náročnosti, elektromobility, sociálních služeb a systémů monitoringu ovzduší, zadané
prostřednictvím smlouvy č. 1210989.“
(dále jen „Žádost“)
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4 jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ,
Vás dne 29. 11. 2017 vyzval písemností označenou jako „Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace dle
ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
čj. 127/106/2017/V, k doplnění zákonem stanovených náležitostí, jejichž neuvedení nám bránilo ve vyřízení
žádosti o poskytnutí informace.
Dne 2. 12. 2017 obdržel Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč,
Vaše doplnění.
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Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ
Vám na základě Vaší žádosti a jejího doplnění a na základě podkladů a informací sdělených Odborem
hospodářské správy a Odborem kancelář starosty Úřadu městské části Praha 4 poskytuje následující informaci:
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. není v příbuzenském vztahu ani s jedním ze jmenovaných, tedy ani s „Petrem
Štěpánekem“, ani s „Tomášem Štěpánekem“.
Na webových stránkách https://zakazky.praha4.cz jsou zveřejněny smlouvy a patřičné náležitosti,
které povinnosti zveřejnění podléhají. V tomto případě je to Vámi zmiňovaná smlouva s „Tomášem Štěpánekem,
spolumajitelem SOLIDEA NET PARTNER s.r.o., se kterou Městská část Praha 4 uzavřela městská část
např. smlouvu č. 1908958“. Tato smlouva na stránkách zveřejněna je.
Vámi zmiňovaná smlouva s „živnostníkem „Petrem Štěpánekem“, ICO 00760153, se kterým Městská část
Praha 4 uzavřela smlouvu č. 1170353“ zveřejněna není, neboť tato neexistuje. Nejednalo se totiž o smlouvu,
ale pouze o objednávku, která byla navíc podána v době před účinností novely zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, a tudíž se na ní zveřejňovací povinnost nevztahuje.
Vámi požadovaná „výslednou zprávu interního audit vodd. ICT Odboru hospodářské správy ÚMČ Praha 4
za období 2016 – 2017“ nemůže být dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytnuta, neboť se jedná o informaci interního, vnitřního charakter.
„Specifikace vynaložených prostředků na IT za období 2016 –17“ je součástí rozpočtu ÚMČ Praha 4, který byl
schválený Zastupitelstvem MČ Praha 4 a je zpřístupněn na webových stránkách ÚMČ Praha 4, IT je
pod kapitolou č. 6171, jejímž správcem je Odbor hospodářské správy Úřadu městské části Praha 4, v běžných
výdajích obsahuje drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup materiálu j.n., nájemné, konzultační, poradenské
a právní služby, zpracování dat a služeb souv. s inf. a kom. technol., programové vybavení a investiční výdaje
programové vybavení a výpočetní technika.
K Vašemu dotazu, „zda bude uskutečněn nezávislý audit, o kterém se jednalo na jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 26. 10. 2017 s tajemníkem ÚMČ Praha 4“ Vám sdělujeme,
že InfZ neumožňuje dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) sdělovat informace před vydáním rozhodnutí,
ukončením případu či předjímat budoucí rozhodnutí.
Vámi požadovaný „výsledek studie možností zavedení vybraných přístupů Smart Cities v oblastech snižování
energetické náročnosti, elektromobility, sociálních služeb a systémů monitoringu ovzduší, zadané
prostřednictvím smlouvy č. 1210989.“ nemůže být poskytnut, neboť žádná taková studie zadána a vypracována
nebyla, jedná se tudíž o neexistující informaci.
V případě jakéhokoli dalšího dotazu se na nás prosím obraťte, a to způsobem, který předepisuje InfZ, tedy přes
centrální adresu úřadu – podatelnu, a to níže uvedeným způsobem:

Email:

posta@praha4.cz

emailová adresa pro příjem datových zpráv opatřených el. podpisem a
zpracovaných elektronickou podatelnou

radnice@praha4.cz

kontaktní emailová adresa

S pozdravem
JUDr. Jan Lípa, MBA
Právník Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
(podepsáno elektronicky)
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