Úřad městské části Praha 10
Odbor kontroly a komunikace

Vážený pan

Váš dopis zn.:
Naše značka: SZ P10-023718/2018
Vyřizuje linka: JUDr. Rožková/371
V Praze dne: 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

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel dne
28. 2. 2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,,InfZ“), o poskytnutí informací v následujícím znění:
„Vážení,
v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s obsahem protikorupční strategie MČ Praha 10 žádám tímto o:
odborem kontroly zpracované vyhodnocení účinnosti přijatých protikorupčních opatření MČ Praha 10
za rok 2017, poskytnutí v protikorupční strategii zmiňované souhrnné zprávy interního auditu o
vyhodnocení korupčních rizik, informaci, kolik upozornění na podezření korupčního jednání bylo v roce
2017 zaregistrováno a jakým způsobem byla vyhodnocena, potažmo vyřešena, sdělení, jaké změny a
nová opatření byly na základě vyhodnocení účinnosti Protikorupční strategie v zájmu omezení
pravděpodobnosti vzniku a rozvoje korupčního jednání přijaty, s odkazem na znění protikorupční
strategie žádám výše uvedené dotazy zodpovědět i ve vztahu k MČ Praha 10 zřizovaným
příspěvkovým a rozpočtovým organizacím.
Odpověď prosím zaslat pouze na emailovou adresu:
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu formou textu a přílohy k tomuto přípisu.
1. Vyhodnocení účinnosti přijatých protikorupčních opatření za rok 2017 předkládá OKK
tajemníkovi ÚMČ Prahy 10, v souladu s obsahem protikorupční strategie MČ Praha 10, ke dni
31. 3. 2018. Ke dni podání žádosti o informace tak nebylo toto vyhodnocení ještě
vyhotoveno, a jedná se tedy o neexistující informaci ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ. Z tohoto
důvodu bylo ohledně vyhodnocení účinnosti přijatých protikorupčních opatření za rok 2017
vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti, které bylo žadateli zasláno na adresu
trvalého pobytu.
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2. Souhrnná zpráva interního auditu o vyhodnocení korupčních rizik tvoří přílohu č. 1
k poskytované informaci.
3. V roce 2017 bylo zaregistrováno jedno upozornění na podezření z korupčního jednání.
V daném případě byl podnět důkladně prošetřen se závěrem, že se nejednalo o korupční
jednání.
4. K žádosti o informaci, jakým způsobem byla v r. 2017 vyhodnocena upozornění na podezření
korupčního jednání, potažmo vyřešena, povinný subjekt sděluje, že jednotlivé odbory od
doby přijetí Protikorupční strategie MČ Praha 10 neshledaly u svých zaměstnanců korupční
jednání, a to ani ve stadiu pokusu, tedy že současná opatření se jeví jako dostatečná. Nebylo
tak dosud třeba navrhovat za dobu platnosti Protikorupční strategie MČ Praha 10 opatření
nová. Tento postup je plně v souladu se zněním Protikorupční strategie MČ Praha 10, neboť
dle bodu 4. strategie (str. 23) odbor kontroly a komunikace právě na základě zjištěných údajů
navrhuje TAJ a RMČ případné změny strategie a nová opatření vedoucí k omezení
pravděpodobnosti vzniku a rozvoje korupčního jednání.
5. Informace ke zřizovaným příspěvkovým a rozpočtovým organizacím, týkající se Protikorupční
strategie MČ Praha 10, byly odboru kontroly a komunikace sděleny ze strany oslovených
kompetentních odborů, tedy odboru školství a odboru sociálního.
Odbor školství sdělil k Vaší žádosti následující:






V roce 2017 nedošlo a ani nebylo zaznamenáno žádné pozření z korupčního jednání či
jeho pokusu na odboru školství ani na jeho oddělení a referátu a stejně tak i
u příspěvkových organizací, jejichž je MČ zřizovatelem, a to jak ze strany úředníků,
zaměstnanců OŠK, tak i občanů. Proto odbor školství nemusel v roce 2017 žádné takovéto
podezření či pokus vyhodnocovat.
Na OŠK nebylo v roce 2017 řešeno žádné korupční jednání.
Dle našich dosavadních zkušeností Protikorupční strategie MČ Praha 10 postihuje
případná protikorupční rizika v plném rozsahu. Na odboru školství nejsou žádná aktuální
korupční rizika, doposud se pracovníci nesetkali s žádnou situací, která by vykazovala
jakékoliv známky korupčních rizik.

Odbor sociální sdělil k Vaší žádosti následující:






V roce 2017 nebylo na odboru sociálním zaregistrováno žádné upozornění na podezření
korupčního jednání ve smyslu protikorupční strategie. Toto vyplývá též z periodického
vyhodnocení protikorupčních opatření OSO ze dne 27. 2. 2018.
O součinnost ve věci předmětné žádosti o poskytnutí informace byly požádány
příspěvkové organizace LDN Vršovice a CSOP v Praze 10:
MUDr. Václav Ptáček, ředitel příspěvkové organizace LDN Vršovice, sdělil, že v roce 2017
nebylo v rámci LDN Vršovice zaregistrováno žádné podezření na korupční jednání.
Ing. Eva Rovná, zástupkyně ředitele CSOP v Praze 10, p. o., písemně uvedla, že v rámci
CSOP v roce 2017 nebylo zaregistrováno žádné upozornění na podezření korupčního
jednání. Současně zaslala na OSO seznam opatření, která CSOP v Praze 10, p. o., provádí
jako prevenci na zamezení rizik korupčního jednání, kdy zmiňuje zejména úpravy vnitřních
směrnic organizace, existenci pracovních skupin pro výběr klientů do pobytových služeb a
prezentaci služeb veřejnosti prostřednictvím webových stránek organizace a
prostřednictvím akcí typu Dny CSOP či Dny otevřených dveří.
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Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Podáváme Vám tyto informace a jsme s pozdravem

Mgr. Tomáš Kosmel
vedoucí odboru kontroly a komunikace

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Přílohy:


Příloha č. 1: Souhrnná zpráva interního auditu o korupčních rizicích ÚMČ Praha 10 rok
2017

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
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tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

