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   Vážený pan 

Mgr. Pavel Nazarský 

zastupitel MČ Praha 1 

 

         

V Praze dne 28. 6. 2021

 č. j. : 370243/2021 

           

 

Vážený pane zastupiteli, 

 

tímto reaguji na Vaší interpelaci prezentovanou na zasedání Zastupitelstva městské části  Praha 1 (dále jen 

„ZMČ Praha 1“)  dne 16. 6. 2021. Interpeloval jste mne jako předsedu Kontrolního výboru ZMČ P1 (dále 

jen „kontrolní výbor“). V závěru mé odpovědi najdete můj osobní názor - v tuto chvíli nezávislý 

na projednávání u výše uvedeného výboru.   

 

ZMČ Praha 1 usnesením č. UZ21_0228 ze dne 10. 2. 2021 uložilo kontrolnímu výboru  prošetřit možné 

škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku Mateřské školy v ul. Revoluční, 

Praha 1 (dále jen „MŠ Revoluční“), a  předložit výsledek prošetření  ZMČ Praha 1 s termínem plnění  

30. 9. 2021.  

 

Kontrolní výbor se tímto úkolem začal zabývat na svém nejbližším  jednání, a to dne 1. 3. 2021. Z pozice 

předsedajícího jednání výboru jsem tuto problematiku zařadil do programu jednání i na 12. 4. 2021, 

10. 5. 2021 a 14. 6. 2021. 

 

 Dne 1. 3. 2021 usnesením č. UKV/21/21/16 kontrolní výbor: 

 

1)  v z a l     n a    v ě d o m í   

ze dne 10. 2. 2021 usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ21_0228 a materiál č. BJ2021/0206 k němu 

předložený, a to vč. kontrolnímu výboru  uložení úkolu, s termínem plnění 30. 9. 2021 

 

2) s t a n o v i l 

tříčlennou pracovní skupinu, a to ve složení Mgr. Petr Scholz – vedoucí skupiny, Mgr. David 

Bodeček, Stanislav Lazar, k prověření podnětu k možné škodě vzniklé stavebními aktivitami 

na  pozemku MŠ Revoluční – parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, které proběhly 
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v souvislosti se zbudováním a následným odstraněním parkovacího stání pro hasičský vůz v letech 

2018 a 2019 

 

3)      u l o ž i l 

Mgr.  Petru  Scholzovi, členovi KV,  aby  pracovní  skupina   prověřila  úkol  zadaný  ZMČ Praha 1  

a kontrolnímu výboru  předala závěrečnou zprávu, prozatím bez stanovení termínu 

 

 Dne 12. 4. 2021 usnesením č. UKV/21/22/18  kontrolní výbor: 

 

1)      v z a l     n a     v ě d o m í 
     průběžnou informaci Mgr. Petra Scholze, místopředsedy kontrolního výboru  a vedoucího pracovní     

     skupiny   zabývající  se  prověřením   možné   škody  stavebními   aktivitami  v letech 2018  a  2019    

     na pozemku MŠ Revoluční 

 

2)      p ř e r u š i l 
     projednání  úkolu   uložený   usnesením   ZMČ Praha 1 č.  UZ21_0228  –  „Prověření  možné   škody        

     stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční“ do příštího jednání 

 

3)      u l o ž i l 

     Mgr. Petru Scholzovi, aby kontrolní výbor seznámil  s předběžnou zprávou, termín: 10. 5. 2021 

 

Členové pracovní skupiny  se sešli k projednání tohoto úkolu dne 22. 4. 2021, ve 14:00 hod.,  v zasedací 

místnosti č. 212 Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18. 

 

 Dne 10. 5. 2021 usnesením č. UKV/21/23/13  kontrolní výbor:  

 

1)     v z a l     n a     v ě d o m í 
    průběžnou informaci Mgr. Petra Scholze 

 

2)    p ř e r u š i l  
   projednání  úkolu  uložený usnesením   ZMČ  Praha 1 č. UZ21_0228 do  doby  předložení  stanoviska    

   Oddělení interního auditu dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

3)    p o v ě ř i l  

   Mgr. Davida  Bodečka - tedy  mne,  abych  požádal  starostu  o  součinnost  v  dané  záležitosti,  a  to       

   ve spolupráci s Oddělením interního auditu. Oddělení interního auditu  s pověřením  starosty  by  mělo     

   prověřit   zjištěné   informace   předložené  kontrolním   výborem  a vydat stanovisko,  které  by  bylo       

   projednáno  na nejbližším jednání  KV 
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 Na jednání kontrolního výboru dne 14. 6. 2021  jsem přítomné členy kontrolního výboru 

informoval, že dne 12. 5. 2021 jsem předal  interní sdělení  do sekretariátu starosty  s žádostí 

o pověření Oddělení interního auditu, aby prověřilo danou záležitost. Dle sdělení vedoucí Oddělení 

interního auditu JUDr. Pavly Gajdošové bude audit zpracován do 10. 8. 2021. Závěr auditu poté 

předložím na nejbližším jednání kontrolního výboru, a to 6. 9. 2021.   

 

Vážený pane zastupiteli, již 10. 2. 2021 jsem na zasedání zastupitelstva sdělil, že Vámi předložená 

problematika se týká interního auditu související s chodem Úřadu městské části Praha 1 a nikoli 

kontrolního výboru. To bylo důvodem, proč jsem svým hlasováním nepodpořil, aby se problematikou 

kontrolní výbor zabýval. V průběhu červnového zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo dne 

16. 6. 2021,  jsem Vám sdělil, že jsem toho názoru, že k porušení ze strany Úřadu městské části Praha 1 

došlo zejména v absenci nezveřejněné objednávky v registru smluv. Nezveřejněním objednávky městská 

část Praha 1 dle mého názoru  nedodržela ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, kterým je uložena povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictví registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 

smlouvy. V důsledku nezveřejnění objednávky došlo dle mého názoru, podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ke zrušení smluvního vztahu, neboť podle tohoto 

ustanovení, citace: „Nebyla-li  smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejňování prostřednictvím registru 

smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že 

je zrušena od počátku.“ V případě zrušených smluvních vztahů lze postupovat podle části VIII. Následky 

uveřejnění, zrušení smlouvy Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv, č. j. MV-37683-

6/EG-2018, verze 10.1, vydaného Ministerstvem vnitra v září 2020. 

 

Vážený pane zastupiteli, po nahlédnutí do registru smluv jsem zjistil, že dne 13. 5. 2020 MČ Praha 1 

do registru smluv vložila  Dohodu o narovnání se stavební společností Aubӧck s.r.o. s totožným datem 

uzavření smluvního ujednání. V dokumentu je odkazováno na objednávku č. 02/01273/OTP/18 ze dne 

8. 8. 2018. Předmětem Dohody o narovnání jsou vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti 

s realizací stavebních prací, a to zejména vypořádání sporných práv a povinností ohledně rozsahu 

realizovaných staveních prací, která byla vnímána ze strany dodavatele jako bezdůvodné obohacení 

ve prospěch MČ Praha 1. Z mého úsudku, rozhodnutí Rady městské části Praha 1, a to formou jejího 

usnesení č. UR20_0450 ze dne 21. 4. 2020, došlo k nápravě pochybení ve vztahu k povinnosti a platnosti 

smluvního ujednání souvisejícího s registrem smluv.  

 

Vážený pane zastupiteli, o dalším průběhu, vč. výsledku mimořádného auditu v dané záležitosti, Vás bude 

kontrolní výbor informovat.  

 

Mgr. David Bodeček 

člen Zastupitelstva městské části Praha 1 


