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Zlínský magistrát čelí žalobě, protože tajil komu a za co platí
Luděk Maděra, protikorupční aktivista a kandidát do zastupitelstva podal soudní žalobu proti postupu

Magistrátu města Zlína. Důvodem sporu je nezveřejnění pravdivých informací o účetnictví.
Luděk Maděra na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádal magistrát o poskytnutí
přehledu faktur proplacených v roce 2009, včetně konkrétních částek, komu a za co byly
proplaceny. Analýzou následně zjistil, že v poskytnutých přehledech bylo 125 faktur úmyslně
vymazáno a u více než 300 faktur chyběl údaj, za co byly proplaceny.
Navíc magistrát data bezdůvodně poskytl ve formátu pdf, který neumožňuje standardní práci, jako
je třídění nebo filtrování.
Komentář Luďka Maděry: „Jednání pracovníků magistrátu není možné považovat za obyčejnou
nedbalost, chybějící údaje nemohly být vymazány náhodně. Úředníci dobře vědí, že hospodaření
Zlína není v pořádku a nesmí se dostat na denní světlo.“

Komentář
Poskytnuté faktury najdete zde http://ludekmadera.cz/d/2009_3.pdf
Výše uvedený soubor jsem pracně převedl do formátu xls zde http://ludekmadera.cz/d/rok20093.xls
V roce 2009 vedl magistrát tři knihy došlých faktur. V každé z těchto knih by měly být faktury číslované
souvislou číselnou řadou. V první knize 209100001, 209100002 atd., ve druhé knize 209200001, 209200002
atd. a ve třetí knize 209300001, 209300002 atd. Přerušená číselná řada ukazuje na fakturu, která byla, ve
snaze ji zatajit, vymazána. Nejvíce informací bylo odstraněno ve třetí knize. Místa po vymazaných fakturách
byla vyplněna fakturami z první nebo druhé knihy, které do třetí knihy nepatří.
V souboru 2009_3.pdf, který jsem dostal z magistrátu, jsem žlutě zvýraznil faktury z první nebo druhé
knihy, kterými byly nahrazeny původní (zatajované) faktury, nebo faktury, u kterých není uvedeno, za co
byly proplaceny. V souboru 2009_3.pdf není možné třídit nebo filtrovat.
Soubor rok20093.xls vznikl pracným převodem souboru 2009_3.pdf. V důsledku nejednotné struktury
souboru 2009_3.pdf, ve kterém jsou u některých faktur tři dataumy, u jiných pouze dva, nemá ani soubor
rok20093.xls jednotnou strukturu.
Řádky v souboru rok20093.xls, ve kterých je pouze číslo ve sloupci C udávají pořadová čísla zatajených
faktur. Na konci tohoto souboru jsou uvedeny faktury z první a druhé knihy, kterými byly vymazané faktury
nahrazeny.
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