
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Magistrát města České Budějovice obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací k veškerým smlouvám 

povinného subjektu se společností VH TRES s.r.o., kdy požadujete poskytnutí kopií smluv 

nezveřejněných na oficiálních webových stránkách povinného subjektu (I.). Dále požadujete poskytnutí 

informací o kritériích při výběru zhotovitele a informace o výběrových řízeních (podklady k zadání 

výběrových řízení a výsledky těchto výběrových řízení) (II.). 

 

Povinný subjekt sděluje, že k požadovanému bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí 

poskytnutí informací dle ust. § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 8a Infz a ust. § 3 odst. 3 InfZ. Toto 

rozhodnutí je doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

 

I. K požadovanému povinný subjekt zasílá kopie požadovaných smluv z období od 13. 8. 2002 do 

roku 2011, a to v souladu s rozhodnutím o částečném odmítnutí poskytnutí informací. V souladu 

s žádostí nejsou zaslány smlouvy z let 2012 až 216, jelikož tyto jsou zveřejněny na oficiálních 

webových stránkách povinného subjektu tak, jak je uvedeno v žádosti. 

 

II. Povinný subjekt dále zasílá záznamy o provedených výběrových řízení, a to v souladu s 

rozhodnutím o částečném odmítnutí poskytnutí informací.  

 

Ve smyslu ust. § 3 odst. 6 Infz povinný subjekt obecně sděluje, že některé zakázky byly zadány 

jednomu uchazeči a to z důvodu návaznosti na již předchozí vysoutěženou část projektu, 

případně na základě odborných znalostí dané problematiky. Tyto zakázky byly zadávány v režimu 

zakázek malého rozsahu, přičemž zvolený postup byl plně v souladu s obecně závaznými 

předpisy a vnitřními předpisy povinného subjektu. Pro úplnost povinný subjekt dodává, že jako 

zadavatel není v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  

povinen zadávat zakázky malého rozsahu dle tohoto zákona. 

 

Požadované je Vám poskytováno v elektronické podobě v zip archivu, který byl přiložen v příloze      e-

mailu spolu s tímto poskytnutím. 
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Přílohy: 

I. Kopie smluv 

1. kopie smlouvy č. 2002000042 

2. kopie smlouvy č. 2002000050 

3. kopie smlouvy č. 2002000052 

4. kopie smlouvy č. 2004000012 

5. kopie smlouvy č. 2004000019 

6. kopie smlouvy č. 2004000033 

7. kopie smlouvy č. 2004000145 

8. kopie smlouvy č. 2005000014 

9. kopie smlouvy č. 2005000026 

10. kopie smlouvy č. 2005000046 

11. kopie smlouvy č. 2006000012 

12. kopie smlouvy č. 2006000021 

13. kopie smlouvy č. 2006000028 

14. kopie smlouvy č. 2006000029 

15. kopie smlouvy č. 2006000030 

16. kopie smlouvy č. 2006000049 

17. kopie smlouvy č. 2006000057 

18. kopie smlouvy č. 2007000203 

19. kopie smlouvy č. 2007000210 

20. kopie smlouvy č. 2007000279 

21. kopie smlouvy č. 2007000290 

22. kopie smlouvy č. 2007000577 

23. kopie smlouvy č. 2007000726 

24. kopie smlouvy č. 2008001647 

25. kopie smlouvy č. 2008002605 
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II. Záznamy o provedených výběrových řízení 

 

1. k SOD 2007000726 

2. k SOD 2012001607  

3. k SOD 2012001966  

4. k SOD 2012002431  

5. k SOD 2013000614  

6. k SOD 2014000207  

7. k SOD 2014000497  

8. k SOD 2015001197  

9. k SOD 2015002424 

10. k SOD 2016000076  

11. k SOD S_1123_6603_97_07 

 


