Galerie Benedikta Rejta v Lounech
příspěvková organizace
Pivovarská 34
440 01 Louny

V Praze 5. 12.2021

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ)
Podle InfZ žádám o podání následujících informací:
1. Uzavřené smlouvy s dodavateli k realizaci veřejných zakázek VZ-30550/2020, VZ-41908/2020, VZ20315/2021 a VZ-31189/2020.
Za podání informace děkuji.

Ing. Stanislav Děd
Voskovcova 1075/49
152 00 Praha 5
nar. 23. 11. 1945

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
IČO: 00360724
Pivovarská 34, 440 01 Louny

Číslo jednací:
Vyřizuje:
Datum:

612/r.2.e/Va/2021/DS
Lenka Varmusová
21.12.2021

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, IČO: 00360724, se sídlem Pivovarská 34,
440 01 Louny (dále jen „Galerie Benedikta Rejta v Lounech“) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) k
žádosti Ing. Stanislava Děda, narozeného dne 23. 11. 1945, bytem Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5
(dále jen „Žadatel“) datované dne 5.12.2021 a doručené dne 6.12.2021 o poskytnutí informace (dále
jen „Žádost“) vydává:
ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI
a to dle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ z důvodu neexistence informací, kterých se Žadatel
v Žádosti domáhal, a to v části poskytnutí informace, kterým mělo být předložení uzavřené smlouvy
s dodavateli k realizaci veřejných zakázek VZ-30550/2020 (právní služby), VZ-41908/2020 (právní
služby), VZ-20315/2021 (právní služby) a VZ-31189/2020 (prohlídka proti odposlechům).
ODŮVODNĚNÍ:
Povinný subjekt obdržel Žádost Žadatele o poskytnutí informací podle InfZ, kterou se Žadatel domáhal
poskytnutí informací a kopií dokumentace, jak následuje:
Podle InfZ žádám o podání následujících informací:
1.

Uzavřené smlouvy s dodavateli k realizaci veřejných zakázek VZ-30550/2020 (právní služby), VZ41908/2020 (právní služby), VZ-20315/2021 (právní služby) a VZ-31189/2020 (prohlídka proti
odposlechům).

Podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ platí, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
V ustanovení § 3 odst. 3 InfZ je vymezen pojem informace, přičemž informací se pro účely tohoto zákona
rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména
obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Povinný subjekt prověřil existenci požadovaných informací pod bodem 1. Žádosti, když provedl šetření
v rámci vlastní agendy (dokumentace) a dospěl k následujícím zjištěním.

Povinný subjekt k bodu 1. Žádosti nedisponuje uzavřenými smlouvami s dodavateli k realizaci veřejných
zakázek VZ-30550/2020 (právní služby), VZ-41908/2020 (právní služby), VZ-20315/2021 (právní služby)
a VZ-31189/2020 (prohlídka proti odposlechům). K těmto informacím, které Žadatel požaduje, a jejichž
poskytnutí bylo tímto rozhodnutím odmítnuto, povinný subjekt uvádí, že dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ
se informační povinnost vztahuje pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty disponují, tzn. k
informacím reálně existujícím v souladu s ust. § 3 odst. 3 InfZ. Informace požadované Žadatelem v části
bodu 1. Žádosti neexistují, a proto bylo s ohledem na výše uvedené rozhodnuto k části bodu 1. Žádosti
tak jak je uvedeno v rozhodnutí a Žádost Žadatele byla v poskytnutí těchto dokumentů odmítnuta.
Písemná smlouva nebyla k dotčeným veřejným zakázkám uzavírána, protože se ve všech případech
jedná o veřejné zakázky malého rozsahu, které není zadavatel v souladu s § 31 zák. č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek povinen zadat v zadávacím řízení. K dotčeným veřejným zakázkám byly
vždy vyhotoveny objednávky, které byly Žadateli předloženy spolu s poskytnutím žádosti o informace
dne 16.11.2021. Objednávka, akceptovaná jak povinným subjektem, tak dodavatelem, je svou povahou
smlouvou, přičemž veškeré objednávky k dotčeným veřejným zakázkám byly řádně zaevidovány na
webových stránkách Tender areny: https://tenderarena.cz

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace.

………………………………………………
Galerie Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvková organizace
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka

Doručuje se:
1. Ing. Stanislav Děd, Voskovcova 1075/49, 152 00 Praha 5 – do datové schránky
2. Spis Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace

