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, povinný subjekt
dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů („povinný subjekt“), obdržela dne
prostřednictvím
elektronické adresy podatelny povinného subjektu požadavek na poskytnutí informace
ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod („Listina“) a na základě zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném
přístupu k informacím“), který podal
(„žadatel“). Žádost byla zaevidována pod
.
Žadatel se skrze zákon o svobodném přístupu k informacím domáhá informací vztahujících se
k právní úpravě a aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů. Konkrétně požaduje sdělení k otázkám:
1.

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 od 1. 1. 1993
do dne vyhovění žádosti?

2.

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona
č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění
žádosti?

3.

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2.
zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1. 1. 1993 do dne
vyhovění žádosti?

4.

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?

5.

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?

6.

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?

7.

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6
ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod
výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ?

8.

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?

9.

Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační
struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců
konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi
nimi.

10.

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele
ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?
I.

Povinný subjekt a priori uvážil, zda poskytnutí informace je možné postupem podle ustanovení
§ 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Právní úprava zde stanoví: „Pokud
žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt
co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje
umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku,
kde se informace nachází.“.
Poté, co povinný subjekt žádost takto posoudil a zhodnotil jednak z hlediska ústavního práva
na svobodný přístup k informacím, dále z hlediska právní úpravy v zákoně o svobodném
přístupu k informacím a na základě konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu
a Ústavního soudu, má za to, že naprostá většina údajů vymáhaných pod body 8. až 10. žádosti
jsou data volně dostupná na webu Vězeňské služby České republiky
Možno v té souvislosti tak žadatele odkázat na stránku: https://www.vscr.cz/informacniservis/uredni-deska/povinne-zverejnovane-udaje/.
Popřípadě jsou dané informace na stránce: https://www.vscr.cz/informacni-servis/verejnezakazky/.
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