

Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství Praha
Soudní č. 1672/1a, pošt. přihrádka 3, 140 67 Praha 4, tel.: 244 024 111, fax: 244 024 809, ISDS: b86abcb

SDĚLENÍ

ve věci žádosti o poskytnutí informace
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, subjekt povinný
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“), dne
prostřednictvím datové
zprávy obdržela žádost o poskytnutí informace ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv
a svobod a podle prováděcího zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném přístupu k informacím“), kterou podal
(„žadatel“).
I.
Žádost o poskytnutí informace (evidována povinným subjektem pod čj.
obsahovala následující požadavky (cit.):
1.

Z jakého důvodu bylo ve vazební věznici Ostrava zrušeno výběrové řízení na provozování
kantýny a kdy bude eventuelně vypsáno nové výběrové řízení?

2.

Zda a kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na provozování kantýny ve věznici OstravaHeřmanice?

3.

Jaké jsou výsledky kontroly (pokud probíhá) na dodržování cen ve spotřebitelském koši,
na jejichž základě společnost Pekárna Kněževes vyhrála výběrové řízení na provozování
kantýny ve věznici Jiřice?
II.

K jednotlivým bodům žádosti uvádí povinný subjekt následující:
Ad 1)
Povinný subjekt nedisponuje žádnými informacemi o zrušení výběrového řízení
na provozovatele kantýny ve Vazební věznici Ostrava. Ze strany Generálního ředitelství
Vězeňské služby České republiky byl odsouhlasen postup k zadání předmětné koncese malého

rozsahu na provozovatele kantýny dne 7. října 2019. Výběrové řízení bylo následně zahájeno
v Národním elektronickém nástroji dne 10. října 2019 a smlouva byla uzavřena na dobu 4 let.
Ad 2)
K žádosti o sdělení předpokládaných termínů na nová zadávací řízení ve Věznici Ostrava
a Věznici Heřmanice povinný subjekt sděluje, že s ohledem na zachování zásad veřejného
zadávání uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů („zákon o zadávání veřejných zakázek“), konkrétně zásady rovného
zacházení, nemůže povinný subjekt uvádět dopředu informace o připravovaných veřejných
zakázkách. V případě zakázek v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek jsou pak
informace o připravovaných zadávacích řízeních uveřejňovány zákonným způsobem dle § 212
tohoto zákona.
Ad 3)
K předloženému dotazu žadatele o informaci povinný subjekt sděluje, že žadatel požaduje
informaci, která se sice vztahuje k působnosti povinného subjektu, nicméně v okamžiku podání
žádosti neexistuje. V úvahu by tak přicházelo podřazení této části žádosti režimu dle § 2 odst. 4
zákona o svobodném přístupu k informacím a vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15
odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť jsou splněny obě podmínky pro
tento postup, tj. požadovaná informace u povinného subjektu neexistuje a povinný subjekt
nemá zákonnou povinnost danou informací disponovat.
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