
 

---------- Přeposlaná zpráva ---------- 

Od: Jana Komrsková <jana.komrskova@gmail.com> 

Datum: 20. února 2016 20:33 

Předmět: Re: GTA - výstupy - upřesnění dotazů zastupitelky 

Komu: Bohdan Urban <urban@majetkova.cz> 

Kopie: "vladimirn@praha10.cz" <vladimirn@praha10.cz>, "martins@praha10.cz" 

<martins@praha10.cz> 

 

Vážený pane Urbane, 

Z Vaší obsáhlé reakce jsem vyrozuměla, že vyžadujete jednodušší formulaci otázek. Pokusím 

se Vám tedy vyjít vstříc: 

-          Žádám Vás tedy o potvrzení skutečnosti, že Vámi, do studovny zastupitelů dodaná, 

analýza od společnosti Grant Thornton Advisery s.r.o. (dále GTA) je konečná a úplná a 

popisuje veškeré současné aktivity realizované v rámci holdingu a.s. Prahy 10. Tato 

skutečnost sice vyplývá z dodané smlouvy, přesto bych chtěla Vaše potvrzení (stačí "ano, 

předložená analýza spol. GTA je úplná a konečná").  

-          Současně Vás žádám o dodání uvedené analýzy společnosti GTA v elektronické formě. 

Předložení této analýzy požaduji v souvislosti s výkonem své funkce zastupitele. Diskuze o 

míře relevantnosti osobních údajů uvedených v jejím obsahu k zákonu 101 je velmi zajímavá, 

ale zcela bezpředmětná, pokud není uvedená analýza veřejně publikována. 

Ostatní dotazy, jak pevně doufám, jsou Vám zřejmé (znovu připojuji níže): 

 Čím je pro Vás analýza přínosná a který konkrétní výstup nebo doporučení přesahuje Vaše 
profesní zkušenosti a pracovní náplň plynoucí z pozice ředitele a.s.; 

 Které konkrétní závěry z mé prezentace ze ZMČ dne 21. 9. 2015 předložená prezentace 
vyvrací?; 

 Co přesně máte na mysli svou formulací, že „dokument finanční řešení Majetková a.s. je 
v tuto chvíli implementovat i bez SW nástroje a slouží k rozklíčování dříve nepřiřaditelných 
(režijních) výdajů společnosti a sestavení detailního rozpočtu po jednotlivých bussines lines 
v návazně vytvořeném interním excelovém modelu“ . Jaký je tedy v současné době užívaný 
nástroj realizace? Mám tomu rozumět, že se jedná v současné době o řešení „papír – tužka“ a 
do budoucna využijeme SW řešení v podobě Excelu? 

Věřím, že jste všem mým dotazům nyní již porozuměl.  

V případě jakýchkoliv dalších nejasností mě kontaktujte. 

Zůstávám s přátelským pozdravem, Jana Komrsková, zastupitelka MČ Praha 10 

 

 

 

 

 

 

 



Dne 20. února 2016 9:32 Bohdan Urban <urban@majetkova.cz> napsal(a): 

Dobry den, pani zastupitelko,  

nez se pustim do zjevne - opetovne - obsahlejsi odpovedi: Vy se opravdu  domnivate, ze 

pripadne zverejneni udaju o zamestnancich MAJ jsou zverejnenim udaju (slovy zakona 101) o 

"... veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho 

veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení ... ". Tento nazor 

mate prosim necim podlozen? Ja mam dojem, ze Vami prilozene stanovisko UOOU spise 

potvrdilo vyklad MAJ, tedy ze mnou uvadena kombinace udaju o zamestnancich je osobnim 

udajem, ktery poziva ochrany dle zakona. 

Dale bych rad pozadal o Vase protiargumenty (resp. "Vaseho pravnika") ohledne citlivych 

udaju spolecnosti. Odvolavate se na ne, ale v mailu jsem je nenalezl. S tim se. Tezko 

diskutuje. 

Zatim tedy prvni cast Vaseho mailu nelze kvalifikovane ani jinak zodpovedet. 

Prosim jeste o vysvetleni Vaseho noveho pozadavku ("Dále prosím o opětovné potvrzení, že 

tato zpracovaná analýza spol. GTA je konečná a přeložený materiál obsahuje veškeré 

současné aktivity („bussine lines“). Již nyní mám k dispozici informace, že předložená 

analýza není úplná a neobsahuje podstatné skutečnosti."). Bohuzel zni jinak, nez 

puvodni  a jiz zodpovezeny dotaz a opravdu mu nerozumim. 

Dekuji predem za odpoved. Na navrhu zbytku komplexni odpovedi budu pracovat paralelne 

se zdvorilym ocekavanim odpovedi na muj upresnujici dotaz. 

Mgr. Bohdan Urban 

ředitel společnost 

PRAHA 10 - Majetková, a.s. 
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Od: Jana Komrsková 

Odesláno: středa, 17. 2. 22:31 

Předmět: Re: GTA - výstupy 

Komu: Bohdan Urban 

Kopie: ZAS STA Novák Vladimír Ing. (ÚMČ Praha 10), TAJ Slavík Martin Ing. (ÚMČ 

Praha 10) 

Vážený pane Urbane, 

 děkuji za Vaše odpověď. V příloze zasílám vyjádření ÚOOÚ ze dne 16. 2. 2016. Věnujte, 

prosím pozornost zejména výkladu § 5, odst. 2, který přesně definuje možnosti zpracování a 

uveřejnění uvedených osobních údajů v souvislosti s veřejnou nebo úřední činností bez 

souhlasu dotčeného. Tímto se vyvrací Vaše právní domněnka o ochraně osobních údajů. 

Po konzultaci se svým právníkem rovněž zpochybňuji uvedení termínu splatnosti faktur a 

možného vypsání VŘ za citlivý údaj společnosti, jak Vy zdůrazňujete. Na základě těchto 

skutečností Vás opakovaně žádám o dodání plné verze analýzy společnosti Grant Thornton 

Advisory, s.r.o. v elektronické podobě k mému výkonu práce zastupitelky. Pokud i nadále 

trváte na tom, že obsažené údaje jsou citlivé nebo osobní, žádám Vám o anonymizaci 

uvedeného. 

Na základě své dlouholeté praxe na manažerských pozicích v korporátních společnostech si 

dovoluji rovněž kvalifikovaně rozporovat přiměřenost výběru dodavatelské společnosti, která 

byla zpracováním analýzy pověřena a její výslednou cenu i obsahovou stránku. Při této 

příležitosti bych Vás požádala o zaslání poptávkového řízení na tyto dodavatelské služby.  

Ve Vašem emailu jsem bohužel nenalezla odpovědi na dotazy: 

Čím je pro Vás analýza přínosná a který konkrétní výstup nebo doporučení přesahuje Vaše 

profesní zkušenosti a pracovní náplň plynoucí z pozice ředitele a.s.; 

Které konkrétní závěry z mé prezentace ze ZMČ dne 21. 9. 2015 předložená prezentace 

vyvrací?; 

Co přesně máte na mysli svou formulací, že „dokument finanční řešení Majetková a.s. je 

v tuto chvíli implementovat i bez SW nástroje a slouží k rozklíčování dříve nepřiřaditelných 

(režijních) výdajů společnosti a sestavení detailního rozpočtu po jednotlivých bussines lines 

v návazně vytvořeném interním excelovém modelu“ . Jaký je tedy v současné době užívaný 

nástroj realizace? Mám tomu rozumět, že se jedná v současné době o řešení „papír – tužka“ a 

do budoucna využijeme SW řešení v podobě Excelu? 

Žádám také o dodání  organizační (úplnou) struktury jmenovitě celého holdingu a.s., kterou 

bych v této analýze rovněž očekávala.  

Dále prosím o opětovné potvrzení, že tato zpracovaná analýza spol. GTA je konečná a 

přeložený materiál obsahuje veškeré současné aktivity („bussine lines“). Již nyní mám 

k dispozici informace, že předložená analýza není úplná a neobsahuje podstatné 

skutečnosti. 



Věřím, že jako ředitel společnosti  jste o fungování celého holdingu podrobně informován a 

neopomněl jste uvést žádnou z podstatných skutečností.  

Děkuji za odpověď.  

S přáním pěkného dne,  

Jana Komrsková, zastupitelka MČ Praha 10  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dne 8. února 2016 13:17 Bohdan Urban <urban@majetkova.cz> napsal(a):  

Vážená paní zastupitelko,  

 dovolte mi reagovat na Váš e-mail týkající se výstupů společnosti Grant Thornton Advisory, 

s.r.o. (GTA), prováděných v minulém roce pro společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s. (dále 

jen „Majetková“). 

Mimo jiné bych se rád vyjádřil zejména k mezi námi již nějakou dobu diskutovaným otázkám 

ochrany osobních údajů a citlivých údajů společnosti. Podle § 4 písm. a) zákona o ochraně 

osobních údajů se rozumí osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo 

určitelného subjektu údajů a osobní údaje podléhají ochraně zejm. podle §§ 8a, 8b, 10 a 11 

citovaného zákona, jakož i Listiny základních práv a svobod. V případě, že by subjektu údajů 

vznikla v důsledku zpracování osobních údajů majetková či nemajetková újma, může vůči 

Majetkové  při jejím uplatňování postupovat dle občanskoprávních předpisů. Závěrečná 

zpráva o činnosti jednotlivých business lines (které se k datu provedení posouzení zdaleka 

neshodovaly s klasickou liniovou organizační strukturou) obsahuje kombinaci jméno, 

příjmení, pracovní zařazení a popis pracovní činnosti. Dle mého názoru se lze oprávněně 

domnívat, že tato kombinace naplňuje definici osobního údaje uvedeného v zákoně. 

Vámi citované „až úsměvné“ výroky vyplývají z vlastních formulací zaměstnanců společnosti 

(time-sheety, resp. screening pracovních pozic a pohovory). Toto je uvedeno přímo v odst. 1 

manažerského shrnutí, cit. „Opatření bylo v prvním kroku realizováno prostřednictvím 

zavedení pracovních time sheetů (pracovních deníků), které si zaměstnanci vedli po dobu 

dvou týdnů.“ V žádném případě tak nemohu souhlasit s Vaším závěrem, že, cit. „Obdobné 

výroky a formulace prostupují celou analýzu a nepřímo svědčí o její kvalitativní úrovni a 

nesprávném pochopení (dá se říci povrchním pochopení) problematiky od dodavatele 

zpracování výstupů.“  

Dále mi dovolte se vyjádřit k Vaší formulaci, že „je překvapující, že popsaný tristní stav je 

konstatován v době zpracování analýzy, tj. po pěti měsících od Vašeho nástupu do funkce 

ředitele a.s.“. Doba trvání transformačních projektů společností je dle mých zkušeností 

nejméně 1,5 – 2 roky a iniciální analýza, nebo chcete-li terminologií poptávky „crash-

analýza“ je vždy velmi důležitou částí včetně Vámi níže komentovaného  personálního auditu 

/ screeningu. Po pěti měsících působení ve funkci – možná Vás překvapí, že práce ředitele 

není o psaní diplomových prací, ale i o řízení operativy, a na počátku mého působení byl i o 

tom, mít dvanáctý den každého měsíce na účtu peníze na mzdy zaměstnanců – je právě ten 

správný čas konzultovat stav společnosti s nezávislým externím poradcem. Obvyklý rozsah 

tzv. iniciální analýzy bývá větší, nicméně tento konkrétní případ vychází z upřesněných 

potřeb společnosti. Mj. odpovídá personálnímu stavu společnosti (kde finanční řízení, 

odpovědnost za operativu či dělení na jednotlivé business lines neexistovalo) a náklady, resp. 

jejich předpokládanou výši, jsem zcela transparentně uvedl jako tzv. transformační náklady ve 

své prezentaci z 21.9.2015, přednesené na ZMČ Praha 10. Podklady z analýzy byly mimo jiné 

využity při definici nové (a funkční) organizační struktury, která zcela chyběla (a proto bylo 

nutno přikročit k definování jednotlivých pozic a skládat je do jednotlivých oddělení 

připravených na efektivnější model řízení).  

Dále bych se rád vyjádřil k Vašemu tvrzení ohledně současné činnosti Horského Hotelu, cit. „ 

… 18 stran, v nichž jsou vesměs potvrzeny mé závěry včetně rozporované dvojí fakturace 

dodavatele ubytovacích a stravovacích služeb“. Které své závěry máte prosím přesně na 
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mysli? Tzv. dvojí fakturace je tam výslovně uvedena jako „optická“ (strana 14 cit. 

prezentace). Prezentace naopak vyvrací celou řadu závěrů z Vaší prezentace ze ZMČ 

konaného 21.9.2015. V této souvislosti bych chtěl uvést, že mne osobně mrzí, že jste 

nedocenila velké penzum práce, které jsme společně s firmou GTA odvedli na finančním 

modelu provozování HH a Chaty Sport, z něhož výstupy jsou v této prezentaci uvedeny a 

zásadním způsobem osvětlují fakta pro argumentaci o případné nevýhodnosti provozování 

HH.  

Tento výše uvedený finanční model je podle mého názoru  mj. jedním ze zásadních citlivých 

výstupů, které by společnost navenek komunikovat neměla, protože by došlo ke zveřejnění 

know-how pro tuto činnost (provozování HH) a tím i fakticky k mrhání prostředky 

společnosti a také k ohrožení výběrového řízení na pronájem Chaty Sport, které je v přípravě. 

Dalším takovým typem citlivých dat je záměr prodloužení splatnosti faktur a jejich konkrétní 

vliv na výši provozního kapitál holdingu (Vámi nezmiňovaný dokument ke cash-days).  

Také bych rád uvedl, že dokument Finanční řešení P10 – Majetková a.s. (podle Vašeho 

názoru „20 stran obecných grafů a schémat dostupných z běžné relevantní literatury“) je 

v tuto chvíli implementován i bez SW nástroje a slouží k rozklíčování dříve nepřiřaditelných 

(režijních) výdajů společnosti a sestavení detailního rozpočtu po jednotlivých business lines 

společnosti v návazně vytvořeném interním excelovém modelu. 

A konečně mi dovolte okomentovat Vámi v předchozím mejlu zpochybněnou cenu zakázky. 

Po přepočtení vychází jednotková cena dodávky necelých 11.000 Kč za man-day / 

člověkoden, což lze podle mých zkušeností u firmy pohybující se svým obratem na úrovni 

společností tzv. velké čtyřky považovat za cenu v místě a čase obvyklou či spíše 

podprůměrnou. Mrzí mne, že jste svoji zkušenost s takovou cenou neuvedla. 

Věřím, že toto vysvětlení je pro Vás dostatečné a – pokud mi bude tento úkol ze strany 

představenstva společnosti uložen – rád s výstupy společnosti GTA v obecné rovině 

seznámím celé zastupitelstvo. 

 Zůstávám s přátelským pozdravem a těším se na další spolupráci, 

 Mgr. Bohdan Urban 

ředitel společnosti  

 PRAHA10 – Majetková, a.s.  

Vršovická 1429/68 

101 38 Praha 10 

  

 

 



From: Jana Komrsková [mailto:jana.komrskova@gmail.com]  

Sent: Sunday, January 31, 2016 7:37 PM 

To: Bohdan Urban <urban@majetkova.cz> 

Cc: TAJ Slavík Martin Ing. (ÚMČ Praha 10) <MartinS@praha10.cz>; ZAS STA Novák 

Vladimír Ing. (ÚMČ Praha 10) <VladimirN@praha10.cz>; Renata Chmelová 

<renata.chmelova@trojmezi.info>; Pavel Mares <pama@seznam.cz> 

Subject: GTA - výstupy 

 Vážený pane řediteli, 

Vážený pane předsedo představenstva, 

(v neposlední řadě) Vážený místostarosto (současný úřadující starosto MČ), 

děkuji Vám za možnost shlédnout výstupy společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. (dále 

GTA).  Předpokládám, že pan Martin Slavík byl s uvedenými výstupy seznámen z pozice 

předsedy představenstva a zadání spolupráce schválil. Pan Novák je uveden v kopii z titulu 

výkonného starosty MČ P10. V závěru emailu je shrnutí spolupráce s GTA, včetně použité 

finanční dotace – součást návrhu bodu do jednání ZMČ, které jsem předložila (spolu s p. 

Chmelovou a p. Marešem) dne 30.12.2015. 

Navazuji na Váš email ze dne 26. 1. 2016.  

Předložený materiál společnosti GTA se skládá z následujících částí: 

1.      Konsolidovaná data z Výročních zpráv jednotlivých společností 

2.       Finanční řešení P10 – Majetková a.s. (20 stran obecných grafů a schémat dostupných 

z běžné relevantní literatury) 

3.       Činnost P10 Majetková (51 stran, které jste prezentoval na ZMČ 21. 9. 2015 jako svou 

deskripci aktuálního stavu celého holdingu) 

4.       Manažerské shrnutí navržených doporučení (4 strany obecně formulovaných závěrů) 

5.       Závěrečná zpráva (61 stran – popis pracovních činností jednotlivých zaměstnanců, 

z něhož rovněž vyplývá, že pracovní náplně i několikanásobně překrývají) Zcela chybí popis 

pracovní náplně klíčové osoby pro fungování holdingu - ředitele a.s., rovněž je zcela 

potlačena jakákoliv finančních analýza,  extrapolace finančních výhledů pro další období a 

optimalizace současného stavu. 

V popisu pracovních činností jednotlivých zaměstnanců je uvedeno mnoho "zásadních" 

informací - namátkou uvádím některé doslovné citace pravidelných činností: 

·         "příprava osobního dotazníku zaměstnance", 

·         "p. Zemánek fakturuje Majetkové, a.s. — ta vyfakturuje trochu více MČ“, 

·         "Majetková, a.s. fakturuje p. Zemánkovi: nájem, auto a telefon, zatímco pan Zemánek 

fakturuje: energie" , 
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·         "kontrola objektu Kino Vzlet: - eviduje se pouze, že paní Papalová objekt navštívila, 

nikoliv popis stavu objektu", 

·         "správa promopanelů: sledování jejich pohybů", nebo "vedení tabulky, kde jsou 

umístěné (tato činnost trvá přibližně 1-2 hodiny)", 

·         pravidelná činnost T. Kostelka:  "provoz farmářských trhů – do nákladů nejvíce 

vstupují: mzdy, odpady, mobilní WC, security, rozpočet na akce" a rovněž:  „někteří trhovci 

platí na ruku, jiní ještě na fakturu" , 

·         "Běžné opravy – opravy jsou zejména nahodilé" , 

·         a vše vystihující: "někdy není práce“. 

Obdobné výroky a formulace prostupují celou analýzu a nepřímo svědčí o její kvalitativní 

úrovni a nesprávném pochopení (dá se říci povrchním pochopení) problematiky od dodavatele 

zpracování výstupů. 

    6. Problematika současné činnosti Horského Hotelu (18 stran, v nichž jsou vesměs 

potvrzeny mé závěry včetně rozporované dvojí fakturace dodavatele ubytovacích a 

stravovacích služeb) 

Nebudu komentovat, že předložený materiál obsahuje chyby včetně gramatických, překlepy a 

zjevně neprošel korekturou. Dále se nebudu vyjadřovat k použité terminologii, která je 

vzhledem ke zpracované problematice neadekvátní – viz ukázky popisy činností v bodě 5. 

Analýza byla zpracována v průběhu září -  listopadu 2015. V materiálu společnost GTA se ve 

své podstatě konstatuje, že holding je řízen zmatečně, nejsou přesně definovány finanční toky, 

kompetence jednotlivých zaměstnanců, ani definovány rozvojové cíle činnosti jednotlivých 

společností. Je překvapující, že popsaný tristní stav je konstatován v době zpracování analýzy, 

tj. po pěti měsících od Vašeho nástupu do funkce ředitele a.s. Obecně lze konstatovat, že celý 

podklad od GTA prostupuje úporná snaha sofistikovaně popsat v zásadě triviální vztahy 

v holdingu společností, z nichž většina nevykazuje praktický žádný obrat, ani jiné aktivity. 

Z formulovaných výstupů, v nichž nacházíme tak zásadní doporučení, jako je „zvýšit 

produktivitu zaměstnanců“, „sledovat jejich pracovní dobu“, nebo „ definovat procesní 

postupy a vzájemné kompetence“. V rámci řízení holdingu rozsahu a.s. Prahy 10 je obdobná 

analýza zcela zbytečná. Přesto Vás žádám o zhodnocení, čím je pro Vás předložená analýza 

přínosná a který konkrétní výstup nebo doporučení přesahuje Vaše profesní zkušenosti a 

pracovní náplň plynoucí z pozice ředitele a.s. V rozporu s Vaším vyjádřením z 18. 12. 2015 

jsem v celém materiálu nenalezla žádné informace osobního charakteru, jejíž uveřejnění by 

bylo v rozporu se Zák. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ani údaje, které by svým obsahem 

přesahovaly informace veřejně dostupné ve Výročních zprávách jednotlivých společností. 

Žádám Vás tedy rovněž o identifikaci citlivých údajů, které jsou podle Vašeho vyjádření 

v materiálu uvedeny a znemožňují tak jeho uveřejnění. 

  

Shrnutí spolupráce s GTA: 



Společnost PRAHA 10 - Majetková, a.s. se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, 

PSČ 101 38, IČ: 272 05 703 (dále jen společnost) uzavřela dne 26. 8. 2015 Smlouvu  

o provedení analytické činnosti (dále jen smlouva) se společností  

Grant Thornton Advisory s.r.o., se sídlem Praha 1, Žatecká 55/14, PSČ 110 00,  

IČ: 26513960 (dále jen zhotovitel). Předmětem uvedené smlouvy jsou:  

1.      Zpracování analýzy současného stavu společnosti z hlediska současného ekonomického, 

personálního a odborného potenciálu pro zvýšení výkonnosti (dále jen Analýza) 

2.       Provedení identifikace a specifikace konkrétních opatření pro zvýšení výkonnosti 

společnosti (dále jen Identifikace opatření) 

3.       Realizace vybraných opatření pro zvýšení výkonnosti společnosti (dále jen Realizace 

opatření). 

Zhotovitel se zavázal dokončit Analýzu a Identifikaci opatření nejpozději do 22 dnů ode dne 

uzavření smlouvy a dále Realizaci opatření nejpozději do 45 dnu ode dne uzavření smlouvy. 

Finanční hodnota celého díla je určena na 44 „člověkodnů“, přičemž jeden „člověkoden“ 

činí 10 400 Kč, tj. celkem 457 600 Kč bez DPH.  

  

Z těchto důvodů Vás opětovně žádám o prezentaci přeložených výstupů v samostatném bodu 

programu na nejbližším zasedání ZMČ.  

Těším se na Vaše expozé a jsem s pozdravem, 

  

Jana Komrsková, Zastupitelka MČ Praha 10 

Kopie: R. Chmelová, P. Mareš - spolupředkladatelé bodu o výstupech GTA na jednání ZMČ 

(14.1.2016) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Dne 25. ledna 2016 18:59 Jana Komrsková <jana.komrskova@gmail.com> napsal(a): 

Vážený pane řediteli, 

 ráda bych se ubezpečila, že dnes předložené materiály (výstupy) od společnosti GTA byly 

úplné a žádné další již neexistují. Marně jsem v těchto podkladech hledala Vámi zmiňované z 

18.12.2015: 

Co se týče výstupů, obávám se, že nejsou veřejné: 

1)      Některé z nich obsahují osobní údaje zaměstnanců 

2)      Obsahuji důvěrné informace společnosti a s ohledem na možnost jejich neoprávněného 

šíření by mohly  být způsobilé způsobit škodu společnosti 

Rovněž rozsah a obsah materiálu podle mých profesních zkušeností zdaleka neodpovídá 

fakturované částce. Popsaná zejména část "Závěrečná zpráva z 8.10.2015" je pouze 

personálním auditem a výstupy popsaných činností jsou až úsměvné a to bez jakékoliv osobní 

informace o zaměstnanci (popis pracovní činnosti není osobní údaj). 

Problematika HH mne samozřejmě zaujala nejvíce, zejména zmínka o VŘ na nového 

dodavatele služeb a dvojí fakturací, kterou zpráva potvrzuje včetně vymáhání neoprávněné 

fakturované částky. 

Věřím, že zastupitelstvo MČ Praha 10 seznámíte s přeloženou zprávou Vy sám a cca 150 

stran textu se dá shrnout do několika slidů (jak jsme o tom spolu dnes hovořili). 

V případě, že s uvedenou společností GTA je uzavřen další smluvní vztah, prosím, o zaslání 

smlouvy/objednávky, faktury a výstupu. 

 Děkuji,  

S pozdravem, Jana Komrsková, zastupitelka P10 
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Dne 18. prosince 2015 16:46 Bohdan Urban <urban@majetkova.cz> napsal(a): 

Dobrý den, 

 předně se omlouvám za zpoždění, období před Vánoci je bohužel hektické a je třeba se 

věnovat také operativě a běžnému chodu společnosti.  

 Fakturu Vám zasílám.  

 Co se týče výstupů, obávám se, že nejsou veřejné: 

1)      Některé z nich obsahují osobní údaje zaměstnanců 

2)      Obsahuji důvěrné informace společnosti a s ohledem na možnost jejich neoprávněného 

šíření by mohly  být způsobilé způsobit škodu společnosti 

 Nabízím Vám možnost si je prostudovat (vč. předávacího protokolu) u nás v zasedačce či ve 

studovně zastupitelů. 

 S pozdravem 

 Mgr. Bohdan Urban 

ředitel společnosti  

 PRAHA10 – Majetková, a.s.  

Vršovická 1429/68 

101 38 Praha 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:urban@majetkova.cz


From: Jana Komrsková [mailto:jana.komrskova@gmail.com]  

Sent: Thursday, December 10, 2015 5:14 PM 

To: Bohdan Urban <urban@majetkova.cz>; Jitka Částková <castkova@majetkova.cz> 

Subject: Opakovaná žádost o informace 

 Vážený pane řediteli, Vážená paní Částková, 

 prosím o zaslání slíbených faktur (odpověď pana Urbana 23.11.2015) a odpověď na mou 

opakující se otázku ke smlouvě s GSZ z r. 2008. 

Dále opakovaně žádám o výstupy a fakturu za služby společnosti GTA. 

 Vše prosím ještě do Vánočních svátků. 

 Velmi děkuji a přeji klidný Advent. 

 Jana Komrsková 

 Tuto svou žádost podávám v souladu s § 51 odst. 3, písm c) a §87 odst. 2 zákona 131/2000 

Sb. v souladu se zákonem 106/1999 Sb.  
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 Dne 23. listopadu 2015 20:39 Jana Komrsková <jana.komrskova@gmail.com> napsal(a): 

Vážený pane řediteli, 

 věřte, že oceňuji rychlou odpověď, ale zeptám se zcela jednoduše: 

Smlouva o provozování Horského hotelu mezi REK a GSZ (Gastro servis Zemánek s.r.o.) z 

roku 2008 (pocházející z prvního VŘ na provozovatele) má pouze dvě přílohy, dodatky 

žádné? 

Také jeden (ne)skromný dotaz:  s výstupy společnosti GTA na základě smlouvy, které již mají 

být ukončeny, budeme na zastupitelstvu seznámeni? Pokud ne, ráda bych je od Vás získala, 

čímž vzniká další můj požadavek. Ze smlouvy se jedná o analýzu, identifikaci a realizaci 

opatření, vše max do 45 dní ode dne podpisu smlouvy.  

 Děkuji  Vám za spolupráci. 

 S pozdravem, 

 Jana Komrsková, zastupitelka ZMČ Praha 10 
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