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Adresát:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Sokolovská 324/14
180 49
9

.

„

VlZ rozdelovník

Spis. zn.:

C.j.: MCP09/010822/2021/OSM/Tom
Vyřizuje: Irena Blechová
Telefon: 283 091 234
Telefon-ústředna:

V Praze dne: 19.02.2021
E—mail:
blechovai@praha 9.cz
Internet:

http://www.praha9.cz

283 091 111

Odkaz na zveřejněné informace, poskytnutí informací a výzva k odstranění
nedostatků žádosti
Městská část Praha 9 (dále jen „povinný subjekt“), jako věcně a místně příslušný orgán podle
ustanovení § 2 odst.1 zákonač106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), obdržela dne 12.

22021 od— (dále jen „žadate1“) žádost o
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím (dále jen „žádost“).
1.

Odkaz na zveřejněné informace

Vzhledem ktomu, že některé z informaci, jejichž poskytnutí žadatel požaduje, jsou zveřejněné.
sděluje povinný subjekt V souladu s ust. § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli
údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, ve formě odkazu na internetovou
stránku, kde se informace nachází.

Otázka - Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č.
134/2016 Sb. (dále i ,,ZVZ”), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence

povinného subjektu?
Otázka - Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 pism. e) bod 1. a bod 2. zákona č.
134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného
subjektu?
Otázka - Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bad 1. a bod 2.
zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence
povinného subjektu?
Odkaz na zvemnéné informace - Uvedené informace jsou dostupné mj. prostřednictvím

vyhledávacího formuláře - wwwjustice cz veřejný rejstřík, „hledat podle právnických osob
v angažmá, po zadání „Městská část Praha 9”.
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Otázka - .laké 3 nejvýznamneja veřejné zakázky byly uzavřeny vkalendářním roce 2020
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Otázka - Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve
smyslu § 214 povinný subjekt použivá?
Odkaz na zveřejněné informace — Informace ohledně veřejných zakázek zveřejňuje povinný
subjekt v zákonem stanoveném rozsahu na svém profilu na níže uvedených odkazech:
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavate|e/481d7a41-8176-4a42-9f2d-23d1a76134f5
popř. httpsj/praha9.cz/urad-a-samosprava/vereine-zakazky/vereine-zakazky-mc-praha-9-profilzadavatele
Otázka - Prosim o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své
organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců
konkrétních odborů, oddělení a sekci a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
Odkaz na zveřejněné informace — uvedená informace je
https://praha9.cz/urad-a-samosprava/urad/organnizacni-struktura

dostupná

na

odkazu

-

II. Výzva k odstranění nedostatků žádosti
V souvislosti se zákonem vypočtenými náležitostmi žádosti považuje povinný subjekt za vhodné
žadatele informovat o dílčím nedostatku žádosti, neboť tato neobsahuje datum narození žadatele,
jak vyžaduje ust. § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím.
S ohledem na způsob doručení žádosti (prostřednictvím datové schránky fyzické osoby — žadatele),
charakter chybějícího údaje a snahu vyhnout se přílišnému formalismu povinný subjekt žadatele o
uvedeném nedostatku vyrozumívá stím, aby do budoucna dbal na to, aby žádost obsahovala
všechny zákonem vyžadované údaj e.
Po posouzení žádosti dále povinný subjekt konstatuje, že žádost, resp. některé položené otázky
nejsou zcela srozumitelné a není zřejmé, jaká informace je požadována.
U tří dotazů V žádosti používá žadatel formulaci „jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřenr
v kalendářním roce 2020”. Platný právní předpis (zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách)
termín „uzavření zakázky“ nezná. Z formulace dotazu není zřejmé, zda žadatel požaduje informaci
o zakázkách, které byly vdaném roce „zadám/", popř. o zakázkách, na základě nichž byly
„uzavřeny“ příslušné smlouvy, či o zakázkách, které byly v daném roce „ ukončeny “.
Dva z uvedených dotazů se týkají zakázek „uzavřených“ na základě vertikální a horizontální
spolupráce. Žádost tedy vtéto části zřejmě směřuje k oblasti smluvních vztahů, jíž se věcná
působnost zákona o veřejných zakázkách netýká. U doplňujícího popisu otázek však žadatel
používá terminologii ze zákona o veřejných zakázkách ve smyslu určení nejvýznamnějších zakázek,
když mj. uvádí, „za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná,
nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. “ S ohledem na uvedené působí
dotazy zmatečně, nejsou srozumitelné a není zcela zřejmé, jakých informací se žadatel domáhá.
V rámci zásady dobré správy však lze žadateli sdělit, že povinný subjekt v souladu s platnou právní
úpravou
uzavřené
smlouvy
zveřejňuje
v registru
smluv
(přístupném
na
https://smlouvy. gov.cz/vyhledavani), kde je lze po zadání jeho identifikačních údajů vyhledat.
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Otázka formulovaná „Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu “ pak je
taktéž nesrozumitelná, resp. je formulována takovým způsobem, že není zřejmé, jaké informace se
žadatel domáhá. S ohledem na organizaci veřejné správy a její členění na státní správu a
samosprávu, výkon samostatně a přenesené působnosti územních samosprávných celků nelze na
takto formulovanou otázku adresovanou povinnému subjektu Městské části Praha 9 odpovědět.
S ohledem na výše popsané povinný subjekt žadatele ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. b) zákona o
svobodném přístupu k informacím vyzývá, aby ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy žádost
ve smyslu výše popsaného upřesnil.
III.
Otázka - Jakým způsobem zajištuje povinný subjekt dodržení zásady transparentnosti podle § 6
ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku
dle § 29 pism k) ZVZ?
Povinný subjekt se při zadávání veřejných zakázek řídí platnou právní úpravou a aplikuje základní
zásady zadávacího řízení. Poptávka je vždy rozeslána více advokátním kancelářím s přihlédnutím k
jejich právní specializaci. Hlavním kritériem výběru je cena nabídnuta za poskytnutí právních
služeb v požadovaném rozsahu. S ohledem na rozdílnou povahu poptávaných právních služeb
neexistuje žádný stálý seznam oslovovanýeh advokátních kanceláří. Povinný subjekt při zadání
veřejné zakázky malého rozsahu současně vychází i z Metodiky zadávání zakázek malého rozsahu
dostupné
na Portálu
o
veřejných
zakázkách
Ministerstva pro
místní
rozvoj.

Ing. lýmiríslav Goller
vedoucí odboru správy majetku

Doručuje se:

_
II. spis
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