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Rozhodnutí  
 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění (dále jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), rozhodlo o žádosti o poskytnutí informací ze dne 

28.03.2012 žadatele                         trvalým pobyt                      370 01 České Budějovice 

(dále jen „žadatel“) 

 

t a k t o: 

 

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28.03.2012, doručena povinnému orgánu téhož dne, ve které 

žadatel žádal o poskytnutí informací na základě těchto citovaných dotazů: 

Předmětem žádosti o poskytnutí informací jsou informace týkající se výběrového řízení na nájemce 

kina Kotva, Lidická 2110, které bylo městem vyhlášeno v lednu 2012. 

1. Požaduji v plném znění nabídky všech subjektů, které se výběrového řízení zúčastnily. 

2. Požaduji v plném znění protokol z jednání výběrové komise výše uvedeného výběrového řízení, 

která měla zasednout dne 17.02.2012, včetně složení této výběrové komise. Požaduji 

naskenovaný originál zápisu z jednání této komise podepsaný jejími členy. 

3. Požaduji veškerá písemná usnesení, protokoly, zprávy, prohlášení atp., které vznikly v průběhu 

jednání výběrové komise výše uvedeného výběrového řízení. 

4. Kritérium hodnocení uchazečů č. 1 dle Výzvy k podání nabídek (Obsah projektového záměru a 

jeho pozitivní vliv na rozšíření nabídky kulturních aktivit včetně propagace a marketingu 

projektu) – požaduji bodové ohodnocení uchazečů výběrového řízení a jejich záměrů v tomto 

hodnotícím kritériu včetně slovního zdůvodnění bodového ohodnocení výběrovou komisí nebo 

jejími jednotlivými členy. 

5. Kritérium hodnocení uchazečů č. 2 dle Výzvy k podání nabídek (Hospodárnost a efektivnost 

rozpočtu projektu včetně návrhu případného finančního zajištění projektu ze strany 

zadavatele) – požaduji bodové ohodnocení uchazečů výběrového řízení a jejich záměrů 

v tomto hodnotícím kritériu včetně slovního zdůvodnění bodového ohodnocení výběrovou 

komisí nebo jejími jednotlivými členy. 

6. Kritérium hodnocení uchazečů č. 3 dle Výzvy k podání nabídek (Výše nabídkové ceny za 

pronájem objektu) – požaduji bodové ohodnocení uchazečů výběrového řízení a jejich záměrů 

v tomto hodnotícím kritériu včetně slovního zdůvodnění bodového ohodnocení výběrovou 

komisí nebo jejími jednotlivými členy. 

7. Kritérium hodnocení uchazečů č. 4 dle Výzvy k podání nabídek (Navrhované zajištění provozu 

a údržby objektu) – požaduji bodové ohodnocení uchazečů výběrového řízení a jejich záměrů 
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v tomto hodnotícím kritériu včetně slovního zdůvodnění bodového ohodnocení výběrovou 

komisí nebo jejími jednotlivými členy. 

8. Požaduji seznam uchazečů výběrového řízení a částky požadované neinvestiční dotace ze 

strany města na financování provozu kina Kotva, které uchazeči uvedli ve svých nabídkách.   

se v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) InfZ 

částečně odmítá a to v takovém rozsahu, že žadateli nebude poskytnuto požadované plné znění jedné 

z nabídek subjektů, které se účastnily soutěže na základě Výzvy k podání nabídky na využití objektu 

kino Kotva, neboť se jedná o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána 

osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí a 

to z důvodu, že jeden ze subjektů souhlas k poskytnutí informace neposkytl.   

 

Odůvodnění: 

 

Statutární město České Budějovice zveřejnilo dne 03.01.2012 Výzvu k podání nabídky na využití 

objektu kino Kotva (dále jen „Výzva“). Tato výzva byla zveřejněna do dne 10.02.2012. Na základě 

Výzvy mohl neurčitý počet subjektů zasílat své nabídky, které by odpovídali podmínkám ve Výzvě 

uvedeným, když cílem soutěže bylo vybrat co nejvýhodnější nabídku.  

Žadatel ve své žádosti požaduje plná znění nabídek všech subjektů, které tyto zaslaly do výše uvedené 

soutěže. Povinný subjekt tuto informaci žadateli částečně neposkytne, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí a to z následujících důvodů. 

Povinný subjekt v rámci své vykonávané činnosti disponuje řadou informací, které nemají původ 

v jeho činnosti, ačkoliv s činností povinného orgánu souvisejí. Tyto informace mohou být povinnému 

orgánu zpravidla poskytnuty či předány třetími osobami, když tyto informace mohou být informacemi 

vzniklými bez použití veřejných prostředků a jejich předání nebylo povinností třetích osob. Vztah 

mezi vynaložením veřejných prostředků a vznikem dané informace musí být bezprostřední, pouhá 

souvislost mezi veřejnými prostředky a existencí požadované informace u povinného subjektu není 

dostatečná. K poskytnutí takto shora vymezených informací je nezbytný souhlas třetí osoby, která 

takovéto informace poskytla.  

S ohledem na shora uvedené povinný subjekt sděluje, že žadateli odmítl poskytnout jedno plné znění 

nabídky ze dvou nabídek, které byly zaslány povinnému subjektu do soutěže a to z důvodu, že třetí 

osoba, která danou nabídku povinnému subjektu zaslala, neposkytla souhlas k jejímu poskytnutí. Dle 

povinného subjektu se jedná o informace, které vznikly bez vynaložení veřejných prostředků. 

Subjekty, které se soutěže zúčastnily, neměly povinnost tak činit, když k poskytnutí informací, které 

povinnému subjektu v rámci soutěže tyto subjekty poskytly, jeden ze zúčastněných subjektů nedal svůj 

souhlas, proto povinný orgán plné znění nabídky žadateli neposkytne.  

 

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí je možné dle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 83 odst. 

1 SpŘ podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím 

statutárního města České Budějovice do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto 

rozhodnutí.  

 

 

 

   Dana Matějková  

   vedoucí odboru kancelář primátora 

  

 

Rozdělovník: 

1. Prvopis rozhodnutí zůstává součástí správního spisu 

2. Stejnopis rozhodnutí bude doručen žadateli 


