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Automaty v metru
budou přijímat
platební karty

Dopravní podnik postupně v met-
ru vymění všechny automaty na vý-
dej jízdenek. Nově budou přijímat
i platební karty. Přístroje se za-
čnou vyměňovat ještě letos. Moder-
ní automaty fungují v některých
stanicích metra, například na hlav-
ním nádraží nebo na Národní tří-
dě. V rámci pražské integrované
dopravy přijímá platební karty
165 automatů. (ČTK)

Praha

Město dá do sportu
200milionů korun
Magistrát letos rozdělí na sportov-
ních grantech 202,6 milionu ko-
run. Peníze půjdou na výstavbu,
opravu či provoz sportovišť nebo
na pořádání sportovních akcí. Cel-
kem Praha do roku 2020 vydá na
sportovní granty 232,66 milionu.
Na magistrát dorazilo 731 žádostí,
z nichž padesát tři úředníci kvůli
chybám v žádostech vyřadili. Nej-
vyšší částku ve výši patnácti milio-
nů korun dostane klub SK Ďáblice
na výstavbu multifunkční haly
a Spartak Praha na vybudování kry-
tých atletických sektorů pro mlá-
dež v ulici Děkanská vinice. Tělový-
chovná jednota Sportovní kluby Sa-
talice obdrží 12,5 milionu na rekon-
strukci povrchu fotbalového hřiště
a povrchu dvou antukových teniso-
vých kurtů. Na opravu hřiště ve
sportovním areálu u Čimického
háje půjde 9,5 milionu korun.
(ČTK)

Malá Strana

Pražané se nově
projdou alejí
Obětí totality
Stromořadí na Újezdě před památ-
níkem obětem komunismu od so-
chaře Olbrama Zoubka nese od so-
boty název alej Obětí totality. Pro-
stranství má připomínat ty, kteří
za své názory přišli o svobodu či
o život. Místo na pietním aktu k při-
pomínce 70. výročí nástupu komu-
nistického režimu kmoci a jeho
obětí pojmenovali zástupci hlavní-
ho města. Pietní setkání bylo sou-
částí mezinárodního festivalu proti
totalitě Mene Tekel. Letošní pro-
gram potrvá do 4. března. (ČTK)

PRAHA Chyby v zadání veřejných
soutěží, netransparentní dělení za-
kázek nebo jejich nezveřejnění. Za
poslední čtyři roky musely městské
části i magistrát kvůli takto špatně
zadaným veřejným zakázkám za-
platit na pokutách od Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS) miliony korun.
Mezi dvaadvaceti městskými část-

mi má nejhorší bilanci Praha 10. Ta
dostala pokutu za porušení zákona
o veřejných zakázkách čtyřikrát.
Například kvůli chybám v zakázce
na opravu kina Vzlet nebo za dělení
zakázek na projekční práce na re-
kreačním areálu Strašnice.
Celkem městská část musela za-

platit na sankcích 275 tisíc korun.
Více měl jenmagistrát. „U dvou po-

suzovaných veřejných soutěží Pra-
hy 10 ÚOHS uvádí, že mohlo dojít
k podstatnému ovlivnění výběru
nejvhodnější nabídky. To by mělo
být varováním pro radnici. Samo-
zřejmostí bymělo být přijetí opatře-
ní, aby se tak zásadní pochybení již
neopakovalo,“ říká Veronika Tupá
z Nadačního fondu proti korupci,
který pro MF DNES pokuty od
ÚOHS zanalyzoval.

Nejvíce dal magistrát
Analýza sledovala sankce pro zada-
vatele veřejných zakázek, které na-
byly právní moci v období od ledna
2013 do konce loňského roku. Vů-
bec nejvyšší pokutu obdržel v tom-
to obdobímagistrát. Za chyby ve ve-
řejné zakázce na výstavbu Trojské-
ho mostu měla Praha zaplatit jede-
náct milionů korun.
Pět milionů korun měl magistrát

zaplatit za pochybení u zakázky na
Jednotný ekonomický systém. „Za-

davatel zadal zakázku v jednacím ří-
zení bez uveřejnění, aniž k tomu
byly splněny podmínky stanovené
zákonem, přičemž výše uvedený
postup mohl podstatně ovlivnit vý-
běr nejvhodnější nabídky,“ zdůvod-
ňuje pokutu ÚOHS.
Podobná pochybení mělo dalších

pět magistrátních zakázek. Podle
mluvčího magistrátu Víta Hofmana
by měly být všechny pokuty zapla-
cené, kromě půlmilionové sankce
za chyby v zakázce na dodávky vý-
stroje pro městskou policii.
„Městská policie s rozhodnutím

zásadně nesouhlasí, a proto podala
v březnu 2017 žalobu ke Krajskému
soudu v Brně. V této věci však dopo-
sud nebylo nařízeno soudní jedná-
ní,“ komentuje mluvčí strážníků
Irena Seifertová.
Vedle Prahy 10 a magistrátu děla-

ly chyby ve veřejných zakázkách
také radnice Prahy 2, 3, 4, 8, 11 a 13.
Poslední jmenovaná městská část
dostala od antimonopolního úřadu
například pokutu šest tisíc korun
za nezveřejnění osmi smluv.
U většiny sankcionovaných zaká-

zek nehodlají městské části vymá-
hat peníze po konkrétní zodpověd-
né osobě. Postih tak zaplatily radni-
ce z vlastní pokladny. „Výdaje za

všechny právní úkony bývají zpravi-
dla v takové výši, že by mohly pře-
sáhnout vymáhanou částku,“ vy-
světluje Kateřina Veselá z kancelá-
ře starostky Prahy 2. Městská část
dostala například stotisícovou po-
kutu za dělení veřejných zakázek
na poskytování právních služeb
nebo pokutu ve výši dvacet tisíc za
neodeslání oznámení o výsledku za-
dávacího řízení na zakázku Revitali-
zace Havlíčkových sadů.
Nejvyšší jednorázovou pokutu

mezi městskými částmi dostala od
ÚOHS Praha 8. Netransparentní sta-
novení způsobu hodnocení nabí-

dek v jedné ze zakázek na Centrum
Palmovka ji stálo sto tisíc korun.
„Praha 8 již administrativně vyřeši-
la náležitosti spojené s pokutou,
nicméně další informace nejsme
oprávněni poskytnout,“ uvedla
mluvčí městské části Marcela Vože-
nílková.

Platit by měli viníci
Podle Nadačního fondu proti ko-
rupci by pokuty udělené za poruše-
ní zákona při zadávání veřejných
zakázek měli zaplatit viníci, nikoliv
daňoví poplatníci. „Radnice coby
zadavatelé se musí řídit § 38 záko-
na o obcích, který ukládá povin-
nost chránit majetek obce a využí-
vat ho hospodárně. Pokutu mohou
radnice vymáhat třeba po adminis-
trátorech zakázek nebo po starosto-
vi,“ dodává Tupá.
Tak například postupovala Pra-

ha 2, která zažalovala bývalého sta-
rostu Jiřího Paluska, aby městské
části uhradil třísettisícovou poku-
tu, kterou musela zaplatit antimo-
nopolnímu úřadu za zakázku na vy-
tápění bez veřejné soutěže. Obvod-
ní soud pro Prahu 2 původně exsta-
rostovi povinnost pokutu zaplatit
skutečně přiřkl, ale odvolací Měst-
ský soud v Praze rozsudek zrušil.

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz
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FRANTIŠEK KOBLIHA
ŽENY MÝCH SNŮ

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ
VÁS ZVE
NA VÝSTAVU

21. ÚNOR – 7. DUBEN 2018
GALERIE SMEČKY
VE SMEČKÁCH 24, PRAHA 1
WWW.GALERIESMECKY.CZ

DEJVICEOprava zchátralé usedlos-
ti Šatovka v Šáreckém údolí, kterou
před dvěma týdny obsadili na šest
dnů squateři, začne až za několik
let. Praha 6 jako majitel objektu
čeká od roku 2011 na změnu územ-
ního plánu, aby mohl následně ze
Šatovky vytvořit místo pro setkává-
ní seniorů.
„Byl bych rád, kdybychom se k re-

alizaci dostali do čtyř let. Ale pokud
budu skeptik či dokonce realista,
mohla by se Šatovka začít stavět až
za sedm let,“ řekl starosta Prahy 6
Ondřej Kolář (TOP 09).
Změny územního plánu schvalu-

je pražské zastupitelstvo. Podle Ko-
láře jsou za průtahy zodpovědní
magistrátní Zelení, s tím ale nesou-
hlasí opoziční zastupitel Prahy 6
Ivan Hrůza (KSČM). Tvrdí, že se
mohlo změny dosáhnout už dříve,
kdyby radnice lobbovala na magis-

trátu. Vedení Prahy 6 prý nechalo
budovu chátrat.
Squateři obsadili usedlost, proto-

že prostory Šatovky podle nich plní
„zatuchlina nesplněných slibů“.
Podle policie se aktivisté dopustili
trestného činu neoprávněného zá-
sahu do práva k domu, bytu nebo
nebytovému prostoru. Hrozí jim až
dvouleté vězení. (ČTK)

115 možností zábavy Lochneska, ruské kolo i dům vzhůru nohama čekaly od soboty na návštěvníky holešovické-
ho Výstaviště, kde začala tradiční matějská pouť. Celkem 115 různých atrakcí z Česka i cizinymůžou Pražané vy-
zkoušet až do 15. dubna. „Z prvního dnemámdobrý pocit. I přes chladné počasí přišlo hodně lidí,“ řekl za pořada-
tele Václav Kočka ze Správy atrakcí a stánkového prodeje. Pouť je otevřena od úterý do pátku od 13.00 do 21.00
a o víkendech, svátcích a školních prázdninách od 10.00 do 22.00. (ČTK) Foto: TomášKrist, MAFRA

Martin Bajtler
redaktor MF DNES
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Začala matějská Pouť láká na tradici i novoty

Nejvíce pokut za omyly
u veřejných zakázek dostala
za poslední čtyři roky Praha 10.

Praha 6 začne s opravou
Šatovky do sedmi let

Statisícové chyby radnic

ObsazeníSquateři upozornili na pro-
blémusedlosti. Foto:MAFRA

Fakta
Pokuty od ÚOHS

zadavatel počet pokut částka

Magistrát 8 16,9 mil.
Praha 10 4 275 000
Praha 8 1 150 000
Praha 2 3 126 000
Praha 3 2 60 000
Praha 11 1 10 000
Praha 13 1 6 000
Praha 4 1 5 000

Zdroj: NFPK, ÚOHS


