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Poskytnutí informace
Vážení,

dne 9. 5. 2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) Vaši žádost o

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „IntZ“), ve které žádáte souhrnné informace o náhradách
škod v letech 2014 až 2018, a to s rozdělením na škody z titulu vydání nezákonného rozhodnutí
a na pokuty a obdobné sankce. Magistrát Vás sdělením ze dne 20. 5. 2019, č. j. MHMP
869360/2019, informoval o prodloužení lhůty pro vyřízení Žádosti.

Magistrát uvádí, že v souladu s aplikovatelnými ustanoveními příslušných zákonů a interními
předpisy Magistrátu řádně posuzuje veškeré vzniklé škodné události, zda byly způsobeny
pochybením zaměstnanců či nikoli, přičemž zaměstnanec je odpovědný za škodu, lze-li
prokázat &) pomšení povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souv'slosti s ním, b)
vznik a výši škody na straně hlavnňlo města Prahy, c) příčinnou souvislost mezi porušením
povinnosti a vznikem škody, a d) zavinění (buď ve fonnč úmyslu, nebo ve fonnč nedbalosti).
Tyto podmínky musí být splněny kumulativně.

V příloze naleznete vyplněnou tabulku, kterou jste přiložili kžádosti o poskytnutí infonnacc.
Magistrát ktabulce doplňuje, že do uvedených částek zahrnul také náklady soudních a jiných
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řízení, jež musel uhradit v důsledku toho, že soud zrušil rozhodnutí vydané Magistrátem (tzn.

škody z titulu vydání nezákonného rozhodnutí) či v důsledku uložení pokuty či obdobné sankce
ze strany orgánu veřejné moci a rovněž příslušenství k těmto částkám.

S pozdravem

Ing. Zdena Javomická
pověřena řízením Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky
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