szä

Správa zbytkového majetku
Mč Praha 3

VáŽený pan
Jiří Sedlácek

Vaše znaćka

Naše znaćka

Vyřizuje/telefon

tNF-1t2021

Datum
22.2.2021

Poskytnutĺ informacĺ
dle zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacĺm, Ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ")
VáŽený pane,

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a's', lC: 28533062, se sĺdlem Praha 3 ŻiŽkov, olšanská 26667, PsČ 130 oo (Dále jako ,,SZM") obdrŽela dne 15'2.2021
Žádost Žadatele Jiřĺho Sedláčka
(dále jako,,Žadatel"), o poskytnutí informacídle lnfZ ze dne 15'2.2021,ve
které Žadatel poŽaduje následující informace:

jaké přĺjmy (vyjádřeno v Kč bez DPH) plynuly povinnému subjektu
ze střediska trhv za rok 2017?'

,,1.

Jaké náklady

a

Vzhledem k tomu, Že SZM je p!átcem DPH dle zákona ć,. 23512004 sb., o dani
z přidané hodnoty (dále jen ,,ZoDPH") a Žádáte o uvedenĺ částky v Kč bez DPH,
předpokládáme, Že máte zájem o sdělenívýnosů.Z toho důvodu Vám sdělujeme, jaké
plynuly za rok2017 ze střediska trhy náklady a výnosy (tj. příjmy bez DPH).

Za rok 2017 plynuly ze střediska trhy náklady ve výši 5.708.747,52

Kć, bez DPH a

výnosy ve výši 5'791.002,20 Kč bez DPH.

,,2.

Jakou částku odvedt povinný subjekt ze střediska trhy za rok 2017 MČ Praha 3?"

SZM neodvedla MČ Praha 3 za trhy za rok2017 Žádnou finančnĺčástku.
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Jaké náklady a jaké příjmy (vyjádřeno v Kc bez DPH) plynuly povinnému subjektu
ze střediska trhv za rok 2018?"

,,3.

opět vzhledem k tomu, Že SZM je plátcem DPH dle ZoDPH, sdělujeme Vám, jaké
plynuly za rok2018 ze střediska trhy náklady a výnosy (tj. přĺjmy bez DPH).
Za rok2018 plynuly ze střediska trhy náklady ve výši 5.649.864 ,71 bez DPH a výnosy
ve výši 6.013.961 ,26bez DPH.

,,4.

Jakou cástku odvedt povinný subjekt ze střediska trhv za rok 2o18 MC Praha 3?"

V souladu se smlouvou o spolupráci při pořádání farmářských trhů uzavřenou mezi
Městskou částĺPraha 3, lČo: 00063517, se sĺdlem Havlĺčkovonáměstĺ 7o0t9, Praha
3 (dále jako ,,MCP3") a SZM ze dne 25'9.2018 ve zněnĺ dodatku ć,. 1 ze dne 12.6'2019,
SZM neposkytla MČP3 za trhy za rok2018 Žádnou finančnícástku.

,,5.

Kolik osob pracovalo pro povinný subjekt na středisku trhy?"

Počet pracujících osob na středisku trhy SZM nebyl stálý, předevšĺm z důvodu
průběŽných změn osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr. V Žádosti nebylo specifikováno, za jaké roky je informace
poŽadována, ani zda se má jednat o zaměstnance Ve smyslu zákona ć,' 26212006 sb'
zákoník práce, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů (dále jen jako ,,Zákonik práce") nebo také
o poskytovatele sluŽeb. Z těchto důvodůVám k dotazu č. 5 sdělujeme počet
zaměstnanců, tj' osob pracujĺcích na základě pracovní smlouvy (tj' v pracovním
poměru, pro zjednodušení dále jen ,,HPP') a dohod (dohody o provedení práce - dále
jen ,,DPP" a dohody o pracovní činnosti - dále jen ,,DPČ"), pracujícíchna středisku trhy
v jednotlivých měsícíchv letech2017,2018,2019 a2020, tj. za roky, po které v SZM
existovalo středisko, posléze oddělenĺ trhů.

V roce 2017 pracovalo na středisku trhy
212017 =f
3-6t201 7 =2
7t2017 =$

8-912017 = 5
10-1212017 = 4

V roce 2018 pracovalo na středisku trhy:
112018 = 4
212018 = 5

312018 = 4
412018 = 5

5-712018 = 6
812018 = 5
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9ĺ2018 = 7
10-1112018 = 6
1212018 = 7

V roce 2019 pracovalo na středisku trhy:
9-1112019 = 4
1212019 = 3

4-712019 = 4
8ĺ2019 = 3

1-212019 = 7
3ĺ2019 = 6

V roce 2020 pracovalo na středisku trhy
1-312020 = 3
4-712020 = 2
812020 = I

,,6. Uvedte, kolik osob, pracovalo na středisku trhy a bylo V zaměstnaneckém poměru

(pracovní smlouvy, DPP,
externisté'"

obdobně jako

při

DPC apod.) a kotik osob pracovalo na

zodpovězenĺ dotazu

v zaměstnaneckém poměru následující:

č. 5.

Sdělujeme

sŕředisku jako

k

počtu osob

Počet osob pracujících na středisku trhy v letech 2017 ,2018,2019 a 2020 na základě
DPC:
3-712017 = 1
812017-812020 = 0

Počet osob pracujících na středisku trhy v letech 2017 ,2018, 2019 a 2020 na základě
DPP:
8-912017 = 2
10-1212017 =
112018 = 1
2ĺ2018 = 2
312018 = 1
4ĺ2018 = 2

1

5-712018 = 3
812018 = 2
912018 = 4
10-1112018 = 3
1212018 = 4
1-212019 = 4

312019 = 3
4-712019 = 1
812019 = 0
9-1112019 = 1
1212019-812020 =

O

Počet osob pracujících na středisku trhy v letech 2017 ,2018,2019 a 2020 na základě
HPP:
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2-612017 = 1
712017 = 2
812017-312020 = 3

4-712020 = 2

8ĺ2020 =

1

Podle $ 3 zákonĺku práce ,,závislá práce můŽe být vykonávána výlučně v základnĺm
pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštnĺmipráVními předpisy. Základními
pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a práVní vztahy zaloŽené dohodami o
pracĺch konaných mimo pracovnĺ poměr." Zvláštními právnĺmi předpisy na které
zákonĺk práce odkazuje je např. zákonc.23412014 Sb., o státnĺ sluŽbě nebo zákon
c.36112003 Sb., o sluŽebním poměru příslušníkůbezpecnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů.
Na středisku, posléze oddělenĺ trhů tudĺŽ v souladu se zákonem nebyla prováděna
závislá práce jinak neŽ na základě HPP, DPP a DPČ.
Domnĺváme se tudĺŽ, Že praci externistů máte na mysli faktický výkon, tedy např.
poskytování sluŽeb.

JestliŽe Váš dotaz č' 6 nebyl mířen pouze na zaměstnance ve smyslu zákoníku práce
vyzýváme Vás v souladu s ustanovenĺm $ 14 odst. 5 písm. b) InĺZ, abyste upřesnil
svou Žádost o informace, zda Žádáte o uvedení poctu osob - dodavatelů, zhotovitelů
atp., kteřĺ pro středisko trhů SZM prováděli faktický výkon poskytování sluŽeb,
zhotovenĺ dĺla a za jaké časovéobdobí informaci poŽadujete či jaké osoby máte na
mysli ,,externisty".

-

JestliŽe pro Vás zodpovězení dotazů c. 1 a 3 výše nenĺ dostačujĺcí,vyzýváme Vás
dále v souladu s ustanovením $ 14 odst. 5 pĺsm' b) !nfZ, abyste upřesnil svou Žádost
o informace, v tom smyslu, zda Žádáte o uvedení př'ljmů a výdajů tedy částek včetně
DPH, které plynuly SZM ze střediska trhy za roky 2017 a2018 či o jiné údaje.
Neupřesníte-li svou Žádost do 30 dnů od doručenítéto výzvy, rozhodne SZM o jejím
částečnémodmĺtnutív bodech, Ve kteých je poŽadováno jejĺ objasněnĺ nebo
doplněnĺ. V případě, Že Žádost řádně doplníte a upřesníte, bude tato vyřízena do 15
dnů ode dne, kdy SZM obdrŽĺjejĺ doplněnĺ a upřesněnĺ.

lng. Luboš Kubina
ředitel Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
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