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v Praze dne 11. března 2021

Lujza PERSTICKÁ

Rozhodnuﬁ
o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle ustanovení § 15 odst. 1
s odkazem na ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha — Lipence (dále jen „ÚMČ Lipence") rozhodl podle ustanovení § 15 odst.
1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon č. 106/1999 Sb.) s poukazem na ustanovení 11 odst. 1 ísm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
ve véci žádosti paní Lujzy Perstické,
dále jen “žadatelka“), ze
dne 08. 03. 2021, o částečném odmí nu | za os | o In ormace v

1)

o ec :

poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu) hodnocení zkoumaných
parametrů, potažmo metodiky celé finanční kontroly, existuje-li

2) poskytnutí vyhodnoceni kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu ke
zkoumaným parametrům
sodkazem na ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb„ neboť se poskytnutí
informace vztahuje výlučně k vnitřním pokynům povinného subjektu.
K dalším bodům Vaší žádosti MČ Praha-Lipence poskytuje tyto informace:
3) sdělení (alespoň přibližného) počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení právě ve
vztahu ke zkoumaným parametrům
Odpověď:
Při žádné kontrole nebylo shledáno pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům.
4) je-li možné, ke sdělení, došlo-Ii v případě shledaného porušení zkoumaných parametrů
k zahájení trestního stíhání odpovědné osoby (at’ už pro zneužití pravomoci úřední
osoby nebo pro porušení povinnosti při správě cizího majetku), detaily samozřejmě
nevyžadují.
Odpověď:
Vzhledem k záporně odpovědí na předchozí dotaz sdělují, že nedošlo k žádnému zahájení trestního
stíhání odpovědné osoby.
IČO: 00241431
ISDS: a4da5ui

e-mail: urad@mclipence.cz
tel.: 257921167
www.graha-ligencecz

Odůvodnění:

ÚMČ Lipence byla dne 08. 03. 2021 prostřednictvím e-mailu: urad©mclipencecz doručena žádost
žadatelky o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Prévo na informace patří k ústavně garantovaným politickým právům, jehož účelem je umožnit
občanům orientovat se ve veřejném dění, aniž by bylo třeba prokazovat odůvodněnost požadavku.
Případné omezení může být dáno pouze zákonem.

Vzhledem k tomu, že žadatelka žádá o poskytnutí vnitřních pokynů — interních předpisů Úřadu MČ
Praha-Lipence o finanční kontrole a poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke hledání
pochybení ve vztahu ke zkoumaným parametrům. S odkazem na ustanoveni § 11 odst. 1 pism. a)
zákona č. 106/1999 Sb. rozhodl jsem o částečném odmítnutí poskytnutí informací, neboť se jedná
o informace, jejichž poskytnutí může povinný subjekt, tedy MČ Praha—Lipence, podle ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb. omezit, k čemuž došlo v bodech pod č. 1) a 2) uvedených ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Informace k bodům uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí pod č. 3) a 4) jsou podle zákona
č. 106/1999 Sb. poskytnuty a uvedeny ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Magistrátu hlavního města Prahy
prostřednictvím Uřadu MC Praha — Lipence.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

In 9 . Petr Digitálně podepsal
Ing. Petr Jindra
Datum: 2021 .03.11

Jindra

08:10:57 +01'00'

Jindra Petr
_

.

Od:
Odesláno:
Komu:

Lujza Perstická
pondělí 8. března 2021 18:58
urad©mc|ipence.cz

Předmět:

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím v rámci získávání informací
a výzkumu pro svou akademickou prácí, konkrétně práci SVOČ, kterou píši v rámci svého studia na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy. Má práce pojednává o hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti (dále jen
„zkoumané parametry") podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění účinném k 1.1.2020.
Tímto si vás tedy dovoluji požádat o:

-

poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu)hodnocení zkoumaných parametrů, potažmo metodiky

celé finanční kontroly, existuje-li,

-

sdělení (alespoň přibližného) počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení právě ve vztahu ke zkoumaným

parametrům,

-

poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybeníve vztahu ke zkoumaným parametrům

~

je-li to možné, ke sdělení, došlo-li v případě shledaného porušení zkoumaných parametrů k zahájení trestního

stíhání odpovědné osoby (ať už pro zneužití pravomoci úřední osoby nebo pro porušení povinnosti při správě cizího
majetku), detaily samozřejmě nevyžadují.
Současně

vás

žádám

o

zaslání

těchto

informací

elektronickou

formou

na

mou

e-mailovou

adresu:

" Výslovně zároveň žádám, aby mi požadované nebylo zasíláno ve formě fyzické
prostre nIctVIm pos ytovate e poštovních služeb (viz ustanoveni §14 odst. 2 věta poslední Svlan).
Předem děkuji za pochopení a vstřícnost.
V úctě

Lujza Perstická
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