Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 12. 08. 2013
Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí níže
specifikovaných informací.
Požadované informace se týkají veřejné zakázky uveřejněné pod názvem Rámcová smlouva –
komunikační podpora značky KLASA na období let 2012-2013. Konkrétně žadatelka žádá o poskytnutí
následujících informací k výše uvedenému zadávacímu řízení:
1. protokolu o posouzení kvalifikace, protokolu o otevírání obálek, zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek, případně dalších takových obdobných zápisů, pokud existují;
2. nabídky vítězného uchazeče – společnosti Comunica, a. s.;
3. nabídky uchazeče, který se, dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, umístil jako druhý v
pořadí.
Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí žádosti
na níže uvedenou adresu v elektronické podobě, případně prostřednictvím České pošty. Žadatelka trvá
na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i v případě, že byly již zveřejněny.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte moji kolegyni Mgr. Helenu Joachimsthalerovou na tel. 224
240 896 nebo e-mailem na adrese joachimsthalerova@transparency.cz.
Transparency International – Česká republika, o. p. s.
David Ondráčka
ředitel

Poskytnutí informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odpověď ze dne 22. 08. 2013

Rozhodnutí
Státní zemědělský intervenční fond, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 zákona
č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) rozhodl o žádosti o poskytnutí informace (dále též „žádost o informace“)
Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „žadatel“), podle ustanovení
§ 11 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 1, § 20 odst. 4 písm. a) zákona ve spojení s ustanovením
§ 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, t a k t o :
Žádost o poskytnutí informací žadatele ze dne 12. 08. 2013 týkající se veřejné zakázky uveřejněné pod
názvem Rámcová smlouva – komunikační podpora značky KLASA na období let 2012-2013, konkrétně
o poskytnutí informací k výše uvedenému zadávacímu řízení:
1. protokol o posouzení kvalifikace, protokolu o otevírání obálek, zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek, případně dalších takových obdobných zápisů, pokud existují;
2. nabídka vítězného uchazeče – společnosti Comunica, a. s.;
3. nabídka uchazeče, který se, dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, umístil jako druhý v
pořadí.
se částečně odmítá.

Odůvodnění:
Dne 14. 08. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) doručena žádost
o poskytnutí informace dle zákona, ve které žadatel požádal o poskytnutí informací k veřejné zakázce
uveřejněné pod názvem Rámcová smlouva – komunikační podpora značky KLASA na období let 20122013.
Fond po posouzení žádosti o informace konstatuje, že žadateli v souladu se zákonem poskytuje
dokumenty požadované v bodě 1.
K poskytnutí informací uvedených v bodě 2. a bodě 3. žádosti o poskytnutí informace žadatele ze dne
12. 08. 2013 Fond uvádí, že v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona povinný subjekt (Fond) informaci
neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána
osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.
V daném případě se jedná o nabídku vítězného uchazeče – společnosti Comunica, a.s. a nabídku
uchazeče, který se, dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, umístil jako druhý v pořadí, přičemž
podání této nabídky na plnění veřejné zakázky není povinností uloženou zákonem, na podání nabídky
nebyly použity veřejné prostředky, ale výlučně soukromé prostředky uchazečů a Fond nemá k dispozici
ani souhlas uchazečů s poskytováním nabídek. Výše uvedené informace tedy nebudou v souladu
s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) zákona žadateli poskytnuty.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze ve smyslu ustanovení § 16 zákona odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství prostřednictvím správního orgánu, který toto
rozhodnutí vydal, tj. Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha

