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18. 11. 2015

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dobrý den,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
obdržel dne 2. 11. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informace:
„a)
b)
c)
d)
e)

Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních agentur (SBS)?
Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?
Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH?
Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou?
Od 1. 1. 2016 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete, nebo jste již realizovali
navýšení ceny za služby SBS?“

Vyřízení žádosti bylo požadováno elektronicky.
Odbor hospodářské správy Úřadu MČ Praha 4 (dále jen „OHOS“), jako povinný subjekt podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, uvádí k Vaší žádosti následující:
„ad a) OHOS využívá služeb bezpečnostních agentur k převozu peněz z detašovaných pracovišť a
k doprovodu při styku s bankou.
ad b) Měsíčně odpracuje agentura cca 25 hodin (16 hodin převoz a 9 hodin doprovod).
ad c) Hodinová sazba za svoz peněz činí 550,-Kč bez DPH a hodinová sazba za doprovod činí 350,Kč bez DPH.
ad d) OHOS jiné služby SBS nevyužívá.
ad e) Cena za služby SBS zůstává stejná jako v roce 2015.“
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Odbor obecního majetku Úřadu MČ Praha 4 (dále jen „OOM“), jako povinný subjekt podle ustanovení
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
uvádí k Vaší žádosti následující:
„ad a) OOM využívá služeb bezpečnostních agentur při asistenci při výkonu rozhodnutí vyklizení
bytu a pořízení obrazového záznamu.
ad b) OOM uvádí, že přesný počet hodin se určit nedá, neboť se služba objednává na každý úkon
samostatně (za rok 2015 se uskutečnilo 10 výkonu rozhodnutí vyklizení bytu – exekucí).
ad c) Hodinová sazba za asistenci se nedá přesně určit. Za asistenci při výkonu rozhodnutí je
účtována paušální částka 1.000,-Kč (přítomnost po celou dobu exekučního úkonu dodání
obrazového záznamu v digitální podobě). Úkon trvá zřídka min. 1 hodinu, spíše několik hodin.
ad d) OOM jiné služby SBS nevyužívá.
ad e) Cena za služby SBS zůstává stejná jako v roce 2015.“

Ostatní odbory Úřadu městské části Praha 4 služby soukromých bezpečnostních agentur nevyužívají.
V případě jakéhokoli dotazu se na nás prosím obraťte.
S pozdravem
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