Úřad městské části Praha 10
Odbor bytů a nebytových prostor
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-027286/2018
J. Klogner/255
12. 3. 2018

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odbor bytů a nebytových prostor Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 27. 2. 2018 Vaši žádost
o poskytnutí informací podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:
„Vážený pane magistře,
tímto Vás jako zastupitelka Městské části Praha 10 v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 písm. c) a §
87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze za současné aplikace zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, žádám o zaslání:







veškeré dokumentace vztahující se k nájemnímu vztahu mezi MČ Praha 10 a Vysokou
školou finanční a správní, a.s. (dále jen jako VŠFS) se sídlem v Estonská 500, Praha 10 a
jejím společenstvím škol (Kouzelné školy (IČO: 71341021), Bankovní akademie (IČO:
04235380) na adrese Kodaňská 54/10, Praha 10),
informace, jakou formu má VŠFS deklarované partnerství mezi VŠFS a MČ Praha 10.
Rovněž žádám o poskytnutí veškeré dokumentace vztahující se k tomuto partnerství.
Informace, jaké projekty byly a jsou ve spolupráci s VŠFS realizovány, vč. výstupů této
spolupráce.
Informace, zda MČ Praha 10 od 1. 1. 2007 poskytla VŠFS nefinanční či finanční podporu,
resp. dar a pokud ano, za jakým účelem.
Jaký smluvní vztah má MČ Praha 10 s následujícími právnickými osobami sídlícími na
adrese Estonská 500/3, popř. Kodaňská 12:
o Educo Uni Group, a.s. IČO: 24795674
o Educo Uni Group, s.r.o. IČO: 24796379
o Institut VŠFS, z.ú. IČO: 26138077

Požadované informace pošlete v zákonné lhůtě 15 dnů do datové schránky č.
.“

případně na mail

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v níže uvedeném
textu a připojené příloze, a to zasláním na adresu Vašeho trvalého pobytu, přičemž připojované přílohy
jsou zasílány na datovém nosiči (CD). Dle ustanovení § 4a odst. 3 InfZ, pokud způsob poskytnutí
informace by pro povinný subjekt představoval nepřiměřenou zátěž, vyhoví povinný subjekt žádosti
tím, že poskytne informaci jiným způsobem umožňujícím její účinné využití žadatelem.
Dle § 4a odst. 1 InfZ poslední věta, pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti
a způsobu záznamu požadované informace, poskytne povinný subjekt informaci v elektronické
podobě. Vzhledem k rozsahu informací, které jsou poskytovány formou příloh (cca 88,5 MB, přičemž
dvě z těchto příloh přesahují velikost 20 MB, povolenou pro přílohy datové zprávy), byl zvolen náhradní
způsob doručení požadovaných informací. Elektronická forma příloh byla jejich zasláním na technickém
nosiči dat zachována.
Dotaz týkající se nájemního vztahu mezi Městskou částí Praha 10 (dále jen ,,MČ Praha 10“) a Vysokou
školou finanční a správní, o.p.s. (dále jen ,,VŠFS“) se sídlem v Estonská 500, Praha 10 a jejím
společenstvím škol (Kouzelné školy (IČO: 71341021), Bankovní akademie (IČO: 04235380) na adrese
Kodaňská 54/10, Praha 10).
Veškerá dokumentace, související s nájemním vztahem mezi MČ Praha 10 a VŠFS a Bankovní akademií,
je přílohou č. 1 tohoto poskytnutí informace. Se subjektem Kouzelné školy - mateřská škola a základní
škola (IČO: 71341021) nemá MČ Praha 10 uzavřen žádný nájemní vztah. Kouzelné školy - mateřská
škola a základní škola mají uzavřený podnájemní vztah s Bankovní akademií.
Dotaz týkající se partnerství mezi MČ Praha 10 a VŠFS.
Partnerství, mezi MČ Praha 10 a VŠFS, bylo uzavřeno prostřednictvím Smlouvy o partnerství a vzájemné
spolupráci ze dne 10. 9. 2008 (viz příloha č. 2), a to na základě Usnesení Rady městské části Praha 10
č. 689 ze dne 3. 9. 2008.
Dotaz týkající se projektů, které byly a jsou ve spolupráci s VŠFS realizovány, vč. výstupů této
spolupráce.
MČ Praha 10 realizovala s VŠFS v letech 2008 - 2015 projekt Studentský dům Záběhlická, jehož cílem
bylo umožnit mladým lidem, a to absolventům středních škol s maturitou odcházejícím z dětských
domovů či obdobných zařízení nebo mladým lidem, kteří prošli náhradní rodinnou péčí, studium
na vysoké škole. Jedná se o cílovou skupinu, která má nedostatečné rodinné a finanční zázemí
a v důsledku těchto skutečností také ztížený přístup ke studiu na VŠ. MČ Praha 10 studentům z výše
uvedené cílové skupiny, zařazeným do projektu Studentský dům Záběhlická, hradila náklady, jež
souvisely se studiem.
MČ Praha 10 s VŠFS spolupracuje i nadále v rámci projektu Studentský dům Záběhlická, avšak současná
podoba projektu se od jeho pilotní verze liší. Informace o současné podobě projektu jsou volně
dostupné na webu MČ Praha 10 (www.praha10.cz) v rubrice s názvem „Akce a projekty“, a to pod
heslem „Studentský dům“.
Výstupem spolupráce MČ Praha 10 s VŠFS je 15 úspěšných absolventů z cílové skupiny, kteří získali
vysokoškolské vzdělání.

Dotaz týkající se poskytnutí finanční či nefinanční podpory, resp. darů pro VŠFS.
Finanční podporu VŠFS poskytuje MČ Praha 10 prostřednictvím Odboru kultury a projektů. Konkrétně
formou dotací. Informace o těchto dotacích jsou veřejně dostupné na webu MČ Praha 10
(http://www.praha10.cz/mestska-cast/finance/dotace).
Nefinanční podporu VŠFS poskytuje MČ Praha 10 také prostřednictvím Odboru kultury a projektů,
a to formou Záštity starosty MČ Praha 10. V roce 2009 byla poskytnuta Záštita starosty nad Konferencí
„Lidský kapitál a investice do vzdělání“. V roce 2011 byla poskytnuta Záštita starosty pro „Šachový
turnaj družstev ze středních škol“. U této záštity byly věcné ceny pro vítěze v hodnotě 7.000 Kč.
Dotaz týkající se smluvního vztahu mezi MČ Praha 10 a subjekty Educo Uni Group, a.s.
(IČO: 24795674), Educo Uni Group, s.r.o. (IČO: 24796379) a Institut VŠFS, z.ú. (IČO: 26138077),
sídlícími na adrese Estonská 500/3, popř. Kodaňská 500/12.
Se subjekty Educo Uni Group, a.s. (IČO: 24795674) a Educo Uni Group, s.r.o. (IČO: 24796379) nemá
MČ Praha 10 uzavřen žádný smluvní vztah. Ke smluvnímu vztahu se subjektem Institut VŠFS, z.ú.
(IČO: 26138077) jsme Vám poskytli informace již ve Vašem prvním dotazu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10. Vzhledem k mimořádnému rozsahu
poskytovaných příloh však zveřejňujeme, v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto
doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnuté informace.
S pozdravem

Mgr. Tomáš Staněk
pověřený vedením odboru
bytů a nebytových prostor

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

Přílohy:
č. 1 - Veškerá dokumentace související s nájemním vztahem mezi MČ Praha 10 a Vysokou školou
finanční a správní, o.p.s. a Bankovní akademií
č. 2 - Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi MČ Praha 10 a Vysokou školou finanční
a správní, o.p.s. včetně příloh
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093255
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

