
 
54. Žádost o poskytnutí informace – zastupitelé MČ Praha 1 – etický kodex 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. Mají zastupitelé MČ Praha 1 k dispozici etický kodex? 

Ano. 

2. Kdo ze současných zastupitelů nemá k dni 15.3.2018 podepsán tento etický kodex? 

Nepodepsal jeden zastupitel. 

3. Obsahuje etický kodex zastupitelů pravidla pro přijímání darů? 

Článek 7 Etického kodexu. 

4. Rozšiřuje etický kodex zastupitelů okruh veřejných funkcionářů zavázaných k odevzdání 

majetkových přiznání také na neuvolněné zastupitele? 

Etický kodex se vztahuje na všechny zastupitele MČ Praha. 

5. Je v etickém kodexu zastupitele povinnost pro neuvolněné zastupitele nominované do 

orgánů organizací s majetkovou účastí samosprávy, příp. státu, informovat o výši odměn 

a požitků získaných v souvislosti s jejich členstvím v těchto orgánech? 

Ne. 

6. Má zastupitelstvo zřízen zvláštní orgán pro řešení porušování etického kodexu? 

Zvláštní orgán pro řešení porušování Etického kodexu není zřízen – Kontrolní postupy řeší čl. 

8 Etického kodexu a lze z něj dovozovat, že případná podezření z porušení ustanovení 

Etického kodexu předloží Kontrolní výbor Zastupitelstvu MČ Praha 1. 

 7. Pakliže nikoli, kdo rozhoduje o tom, zda byl etický kodex porušen? 

Zastupitelstvu MČ Praha 1 svým usnesením. 

8. Obsahuje etický kodex sankce při jeho porušení? Jaké? 

Při závažném či opakovaném porušení ustanovení Etického kodexu zastupitelem Městské 

části Praha 1 může být zastupitel Zastupitelstvem MČ Praha 1 odvolán ze své funkce v Radě 

městské části Praha 1 či výboru Zastupitelstva MČ Praha 1, resp. jinými orgány Městské části 

Praha 1 z dalších funkcí, do kterých ho tyto orgány jmenovaly či ustanovily. Usnesením 

Zastupitelstva MČ Praha 1 může být při zvlášt´závažných případech porušení etického 

kodexu zastupiteli doporučeno i vzdání se mandátu zastupitele. Projednáváním výsledků 

šetření Zastupitelstvu MČ Praha 1, příp. Kontrolního výboru  v Zastupitelstvu MČ Praha 1 

nejsou dotčena práva politických klubů členů Zastupitelstva MČ Praha 1 na vlastní 

doporučení a závěry vůči zastupiteli, který závažně či opakovaně porušil ustanovení Etického 

kodexu a je členem příslušného politického klubu. 

9. Je etický kodex zastupitelů publikován na webových stránkách? 

Ano – http://www.praha1.cz/cps/zastupitelstvo-50650.html 

10. Existuje etický kodex zaměstnanců úřadu? 

Platí usnesení vlády České republiky č. 331/2012 – Etický kodex úředníků a zaměstnanců 

veřejné správy. 

11. Je etický kodex zaměstnanců úřadu publikován na webových stránkách? 

Ne. 

12. Je vytvořený etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací? 

Je v kompetenci příspěvkových organizací. 

13. Je etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací publikován na webových  

     stránkách? 

Viz bod 12. 

 14. Existuje samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro zaměstnance ÚMČ  

      Praha 1, tj. možnost oznámit protiprávní jednání? 

Ne.  

15. Umožňuje tento mechanismus zaměstnancům podat anonymní oznámení?  

http://www.praha1.cz/cps/zastupitelstvo-50650.html
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Vzhledem k předchozímu bodu nelze odpovědět. 

16. Je možné podat oznámení o protiprávním jednání jinému orgánu či osobě nežli je přímo  

     nadřízený zaměstnanec (uvnitř či vně úřadu)? 

Ano. 

17. Obsahují vnitřní předpisy zvláštní ochranu zaměstnancům oznamujícím protiprávní  

      jednání (např. pozastavení účinnosti pracovněprávního úkonu)? 

Ne. 

18. Existuje samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro širokou veřejnost  

     (možnost oznámit protiprávní jednání) s následným sledováním vyřízení podnětu?   

Ne. 

19. Umožňuje tento mechanismus široké veřejnosti podat anonymní oznámení? 

Vzhledem k předchozímu bodu nelze odpovědět. 

20. Nachází se na oficiálních internetových stránkách aktuální pracovní řád zaměstnanců? 

 Ne. 

21. Nachází se na oficiálních internetových stránkách aktuální organizační řád úřadu? 

Ano – http://www.praha1.cz/cps/povinne-zverejnovane-informace.html 

22. Nachází se na oficiálních internetových stránkách aktuální organizační struktura úřadu? 

 Ano – http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni.html. 

  

(žádost byla podána dne 15.03.2018 a vyřízena dne 29.03.2018 –  řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

55. Žádost o poskytnutí informace – podklady k usnesení Rady městské části Praha 1 

UR18_0251 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - podklady k usnesení Rady městské části Praha 1 UR18_0251 

ze dne 13.03.2018. 

Kopie požadovaných dokumentů byly poskytnuty.  

 

(žádost byla podána dne 16.03.2018 a oznámení dne 29.03.2018 – řešil  Oddělení volených 

orgánů ÚMČ Praha 1) 

 

56. Žádost o poskytnutí informace – veškerá smluvní dokumentace uzavřená mezi MČ 

Praha 1 a společností SPAZIO DESIGNER ITALIANO  s.r.o. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

- předložení veškeré smluvní dokumentace uzavřené mezi MČ Praha 1 a spol. SPAZIO 

DESIGNER ITALIANO s.r.o. – informace viz Příloha č. 1 + Příloha č. 2 

 

- předložení veškeré smluvní dokumentace uzavřené mezi MČ Praha 1 a spol. Desco 

Interiors s.r.o. s.r.o. – informace viz Příloha č. 1 + Příloha č. 2 

 

- předložení všech objednávek uzavřených mezi MČ Praha 1 a spol. SPAZIO 

DESIGNER ITALIANO s.r.o. – informace viz Příloha č. 1 + Příloha č.2 

 

- předložení všech objednávek uzavřených mezi MČ Praha 1 a spol. Desco Interiors 

s.r.o. s.r.o. – informace viz Příloha č. 1 + Příloha č. 2 

 

- předložení všech usnesení RMČ Praha 1 s poskytnutými informacemi - viz Příloha č. 1 

+ Příloha č. 2, vyjma těch, co jsou uvedeny v Příloze č. 3 + Příloha č. 4 

http://www.praha1.cz/cps/povinne-zverejnovane-informace.html
http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni.html
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- předložení ucelené technické specifikace ke Smlouvě o dílo mezi MČ Praha 1 a 

SPAZIO DESIGNER ITALIANO s.r.o. na základě přijatého usnesení RMČ Praha 1 viz 

Příloha č. 3  

 

- předložení ucelené technické specifikace ke Smlouvě o dílo mezi MČ Praha 1 – viz 

Příloha č. 5, a to tak, jak bylo předloženo zhotovitelem, na základě čehož RMČ Praha 

1 vydala své usnesení č. UR17_0755 – viz Příloha č. 4  

 

- vysvětlení, z jakého důvodu nejsou zveřejněna usnesení RMČ Praha 1, na základě 

kterých došlo k realizaci zakázek v souvislosti s Vámi poskytnutými informacemi - viz 

Příloha č. 1 + Příloha č. 2, pokud usnesení nebyla  přijata, na základě jakého 

právního nástroje došlo k realizacím zakázek s finančním zatížením – viz Příloha č. 1 

+ Příloha č. 2 

 

- předložení všech nabídek k přijatému usnesení RMČ Praha 1 – Příloha č. 3 

 

- předložení všech nabídek k přijatému usnesení RMČ Praha 1 – Příloha č. 4 

Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti k bodu č. 2, 4, 9, a 10 – § 15 odst. 1, § 3 a § 11 

InfZ - jedná se o neexistující informaci ve smyslu § 3 odst. 3 Infz. Bod č.  2 a č. 4 - povinný 

subjekt nemá a neměl založen žádný smluvní vztah se spol. Desco Interios s.r.o. 

Bod č. 9 a 10 -  informace se neposkytuje, pokud jsou splněny kumulativně následující 

podmínky.   

První podmínka – informace vznikla bez použití veřejných prostředků, povinný subjekt 

v rámci výběrového řízení nabídku uchazeči nehradil.    

Druhá podmínka – třetí osoba tj. uchazeč výběrového řízení, má povinnost danou informaci 

předat stanovenou přímo zákonem. Třetí podmínka – udělený souhlas s poskytnutím 

informace – povinný subjekt souhlas nezískal.  

V části 1, 3,5, 6, 7, a 8 – informace byly poskytnuty. 

Žadatel podal odvolání – postoupeno nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy -  § 16 

odst. 2 InfZ, který svým rozhodnutím nařídil nové projednání. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne  19.03.2018, vyřízení dne 03.04.2018, odvolání dne 07.04.2018, 

postoupeno MHMP dne 23.04.2018,  Rozhodnutí MHMP dne 03.05.02018, vyřízena dne 

16.05.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)  

 

57. Žádost o poskytnutí informace – scany všech nájemních smluv – dodatky, k NP ul. 

Pařížská, pro r. 2012 po současnost, včetně smluv a dodatků, k jejichž ukončení došlo 

v průběhu uvedeného období 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  scany všech nájemních smluv – dodatky, k NP ul. Pařížská, 

pro r. 2012 po současnost, včetně smluv a I-dodatků, k jejichž ukončení došlo v průběhu 

uvedeného období. 

Žadateli bylo zasláno oznámení o výši nákladů, které byly uhrazeny a informace poskytnuty.   

Žadatel zaslal stížnost na výši úhrady – neúměrné k poskytnutým informacím – zaslána 

nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy, který rozhodl o novém projednání. Povinný 

subjekt trval na původní částce, podána  2. stížnost - zaslána nadřízenému orgánu – 

Magistrátu hl. m. Prahy, který dosud svoje rozhodnutí nezaslal. 

 



 4 

(žádost byla podána dne  19.03.2018, oznámení dne 28.03.2018, 1. stížnost dne 06.04.2018, 1. 

postoupeno MHMP dne 12.04.2018, 1. Rozhodnutí MHMP dne 20.04.2018, 2. oznámení dne 

04.05.2018, 2. stížnost dne 06.05.02018, 2. postoupení MHMP  dne  11.05.2018 – řeší Odbor 

technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor  ÚMČ Praha 1)  

 

58. Žádost o poskytnutí informace – Seznam garáží dni 19.03.2018 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1. Seznam všech volných garáží dni 19.03.2018, s označením lokality, plochy a popisu. 

2. Seznam všech obsazených garáží dni 19.03.2018, s označením lokality, plochy, popisu ceny 

měsíčního nájmu vč. DPH a délky nájmu. 

Žadateli bylo zasláno oznámení o výši nákladů – byly uhrazeny a informace poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne  19.03.2018, oznámení dne 29.03.2018, vyřízeno dne 29.03.2018      

– řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor  ÚMČ 

Praha 1)  

 

 


