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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

xxxx
dne 22. března 2018 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žádáte nás o uveřejnění smlouvy, která se týká dodávek jízdních dokladů na základě výběrového řízení
ze dne 12. června 2017, a to v jejím plném znění, bez cenzury položek smlouvy, údajů o množství
a ceně.
K výše uvedenému sdělujeme, že podle metodiky ministerstva vnitra je zveřejnění smlouvy
v registru smluv v případě, že se jedná o smlouvu uzavřenou mezi dvěma právnickými osobami

uvedenými v § 2 odst. 1 zákona 340/2015 Sb., věcí dohody těchto dvou právnických osob
o tom, která z nich splní povinnosti zveřejnění smlouvy. Takto bylo smlouvou sjednáno,
že subjektem, který smlouvu zveřejní, je STÁTNÍ TISKÁRTNA CENIN, státní podnik, jež také
smlouvu
zveřejnil.
To,
jakým
způsobem
byla
smlouva
zveřejněna,
je tedy věcí tohoto státního podniku, který dle dohody zajistil její zveřejnění.
Způsob zveřejnění smlouvy a rozsah „začerněných údajů“ jsme tedy nijak neovlivnili.
Nad to navíc doplňujeme, že smlouva byla uzavřena dne 13.11.2017 a podle tehdy
platného znění zákona 340/2015 Sb., konkrétně dle § 3 odst.2 písmeno r) se p ovinnost
uveřejnit prostřednictvím registru smluv nevztahuje na smlouvu uzavřenou právnickou osobou
uvedenou v § 2 odst. 1 písm. k) nebo n) ( což je i státní podnik), která byla založena za účelem
uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu,
vývoje nebo zkušebnictví, pokud tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku
v rozsahu předmětu činnosti nebo podnikání uvedené právnické osoby zapsaného ve veřejném
rejstříku. To neplatí tehdy, jde-li o smlouvu uzavřenou s osobou uvedenou v § 2 odst. 1, která
nebyla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu
1/2

nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví (což znamená, že výjimka může platit
i pro naší společnost v postavení druhého smluvního partnera státního podniku).
Je tedy pravděpodobné, že ve vztahu mezi naší společností a tímto státním podnikem, jež byl
řešen touto konkrétní smlouvou, bylo možno použít výjimku ze zákona.
V souvislosti s poskytováním informací je žadatel povinen uhradit náklady spojené s poskytnutím požadované informace. Náklady na poskytnutí výše uvedené informace nepřesáhly stanovenou minimální
částku a z tohoto důvodu Vám nebudou zpoplatněny.

S pozdravem

-------------------------------------------------------------Jana Dvořáková
sekretářka výkonného ředitele společnosti
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