
 

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

Od: Bohdan Urban <urban@majetkova.cz> 

Datum: 24. března 2016 10:25 

Předmět: RE: Komerční aktivity v objektu HH mimo smluvní vztah?! 

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

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

<martins@praha10.cz>, "renata.chmelova@vlasta10.cz" <renata.chmelova@vlasta10.cz> 

 

Vážená paní zastupitelko, 

Vámi citované ustanovení zakládá právo zastupitelů požadovat od zaměstnanců hlavního města 
Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, jakož i od zaměstnanců právnických osob, 
které hlavní město Praha založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho 
funkce, nestanoví-li zákon jinak. S ohledem na Stanovisko MV ČR č. j. MV-19384-2/ODK-2016, které 
jsem Vám zaslal dne 2.3.2016, a po projednání s předsedou představenstva společnosti PRAHA 10 - 
Majetková, a.s., jsme nabyli vážných pochybností o možnostech implementace tohoto ustanovení na 
daný případ, a to zejména v kombinaci s § 11 odst. 2 písm. b) a s § 12 cit. zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a se zákonem o obchodních korporacích. Tuto 
možnou kontradikci v tuto chvíli analyzuje právní zástupce společnosti tak, aby existovalo do 
budoucna jasné vodítko, jak v těchto případech postupovat bez možného vzniku újmy společnosti, 
třetích stran (zejm. fyzických osob) a s dostatečným zajištěním práva na informace jak pro 
zastupitele, tak i pro veřejnost.  

 Mohu Vás však ubezpečit, že zpráva o výstupech společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. (dále 
GTA) společně s celkovou situační správou holdingu bude podána na prvním „mimorozpočtovém“ 
jednání zastupitelstva MČ Praha 10, které se bude konat následně po jednání ZMČ k dne 30.3. 
rozpočtu. Domnívám se, že tato zpráva Vám poskytne potřebný vhled do diskutované agendy lépe 
než anonymizovaná verze výstupů společnosti GTA.  

 Podotýkám, že příprava a zaslání anonymizované verze je kapacitně poměrně náročné právě 
s ohledem na vybalancování prevence možného vzniku újmy společnosti, třetích stran (zejm. 
fyzických osob) a dostatečného zajištění práva na informace jak pro zastupitele, tak i pro veřejnost. 
Myslím, že tuto otázku jsme důkladně prodiskutovali v mejlové výměně níže. Není však pravdou, že 
společnost je nečinná od 23.11.2015. Vaše žádost o zaslání anonymizované verze je datována 
3.3.2016. 

 Považujte toto stanovisko prosím za odpověď na všechny 3 Vaše e-maily zaslané dne 19.3.2016. 
Žádám Vás rovněž o stanovisko, jak dle Vašeho názoru souvisí hospodaření holdingu, resp. 
společnosti PRAHA 10 – Rekreace, a.s., s výkonem Vaší funkce zastupitelky ZMČ Praha 10. Přivítal 
bych toto stanovisko právě s ohledem na výše uvedené stanovisko MV ČR č. j. MV-19384-2/ODK-
2016. 

  

S pozdravem 

  

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: Wednesday, March 23, 2016 7:03 PM 
To: Bohdan Urban <urban@majetkova.cz> 
Cc: vladimirn@praha10.cz; martins@praha10.cz; renata.chmelova@vlasta10.cz 
Subject: RE: Komerční aktivity v objektu HH mimo smluvní vztah?! 

 Vážený pane řediteli, 
 
Otázky kladu na základě zákona 131,nikoliv 106. Tím pádem trvám na Vašich odpovědích! 
 
S pozdravem. J. Komrsková  

 

Od:Bohdan Urban 
Odesláno:23. 3. 2016 18:24 
Komu:Jana Komrsková 
Kopie:vladimirn@praha10.cz; martins@praha10.cz; renata.chmelova@vlasta10.cz 
Předmět:RE: Komerční aktivity v objektu HH mimo smluvní vztah?! 

Vážená paní zastupitelko, 

 děkuji za Vaše upozornění.  Vámi uvedenou situaci již od 3.3.2016 prokazatelně řešíme s právním 
zástupcem společnosti. Jak jistě víte, v tomto stadiu rozpracovanosti jsou tyto informace mimo režim 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (§ 11 odst. 2 písm. b) 
v kombinaci s § 12 cit. zákona). 

 S pozdravem 

 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: Saturday, March 19, 2016 9:22 PM 
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To: Bohdan Urban <urban@majetkova.cz> 
Cc: vladimirn@praha10.cz; martins@praha10.cz; renata.chmelova@vlasta10.cz 
Subject: Komerční aktivity v objektu HH mimo smluvní vztah?! 

Vážený pane Urbane, 

 svým dopisem ze dne 3. 3. 2016 potvrzujete, že dodaná analýza společnosti Grant Thornton 

Advisory s.r.o. je úplná a obsahuje deskripci všech aktivit společností holdingu a.s. Praha 10, 

které ve svých materiálech označujete termínem „business line“ (na tomto místě si dovoluji 

navrhnout semanticky vhodnější označení „line of business“).  

Rovněž jste mě svým dopisem ze dne 26. 8. 2015 (viz příloha) písemně ujistil, že jste mi 

poskytl veškerou smluvní dokumentaci vztahující se k Horskému hotelu, včetně kopie 

veškerých přijatých a vydaných faktur vedených se společností Gastro servis Zemánek s.r.o. a 

Praha 10 – Rekreace, a.s. od počátku spolupráce. 

Během svých návštěv Horského hotelu jsem získala fyzické důkazy o následujících 

skutečnostech: 

1.       Společnost Gastro servis Zemánek s.r.o. provozuje v objektu komerční restauraci a to 

v době, kdy je objekt určen výhradně k rekreaci žáků ZŠ Praha 10. Tato aktivita je v přímém 

rozporu se Smlouvou o provozování Horského hotelu na Černé hoře, čl.2,  bod č. 4., ze dne 

26. 11. 2009.  

  

2.       V objektu Horského hotelu již několikátou sezónu funguje pobočka soukromé lyžařské 

školy K+K Ski School, s. r. o., IČ: 27509575,  včetně půjčovny lyžařského vybavení. Tato 

aktivita rovněž není obsažena v uvedené smlouvě. (http://www.ski-

school.cz/cs/dalsi/kontakt). 

 Na základě uvedených zjištění Vás žádám o odpovědi na níže uvedené otázky: 

 -          Na základě jakých smluv jsou tyto komerční aktivity provozovány? 

-          Jaký z těchto aktivit plyne společnosti Praha 10 – Rekreace zisk? (Zde žádám 

o úplný přehled zisku po měsících od počátku aktivity) 

-          Z jakého důvodu nejsou tyto aktivity (pro Vás „business lines“) obsaženy 

v analýze společnosti GTA, a ani Vy sám jste je dosud nikde nekomunikoval? 

-          Současně Vás žádám i o vysvětlení skutečnosti, že uvedené komerční aktivity 

provozované v objektu Horského hotelu, nezanechaly žádnou auditní stopu 

v účetním deníku Praha 10 – Rekreace, a.s., který mám rovněž k dispozici.  

Věřím, že své odpovědi dokážete podložit relevantními dokumenty a účetními doklady a 

rovněž věřím, že vzhledem ke svému právnímu vzdělání jste si vědom závažnosti celé situace 

a své osobní odpovědnosti z titulu své funkce. 

 Děkuji za spolupráci. 
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 S pozdravem, Jana Komrsková, zastupitelka MČ Praha 10 

   

Dne 3. března 2016 23:28 Jana Komrsková <jana.komrskova@gmail.com> napsal(a): 

Dobrý den, 

k obsahu Vašeho dopisu se vyjádřím následně. V současné době Vás žádám o zaslání 

kompletních výstupů spol. GTA v elektronické podobě (anonymizovaně) a to  ve formátu doc. 

(docx), PDF nebo ppt. 

Sice netuším z jakého důvodu dáváte do kopie kolegyni Chmelovou, ale jsem ráda, že 

informujete zastupitele (krom mé zvídavé osoby) alespoň touto formou. Možná dávám na 

zvážení dát do kopie všechny kolegy zastupitele. Věřím, že by to uvítali, jako příjemné 

zpestření a širší informovanost.  

Já samozřejmě jsem pro transparentnost a není problém zveřejnění naší komunikace i pro 

občany MČ Praha 10.  

 S pozdravem, Jana Komrsková 
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