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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Vážený pane
Obecní úřad Bílá (dále také „povinný subjekt“ ve smyslu § 2 zákona č. 106/1999 Sb.) obdržel dne
23.10.2020 na adresu elektronické podatelny Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Vaše žádost obsahuje – cituji:
prosim o vyhotoveni fotokopii "vyberoveho rizeni dodavku kameroveho system v roce 2014,
konkretni zadani VR , a nabidky ucastniku, vybranou nabidku, objednavku nebo smlouvu o dilo,
faktury, predavaci protokoly. "
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Váš dotaz se týká zakázky malého rozsahu. Tyto mají mnohá specifika oproti ostatním veřejným
zakázkám. S ohledem na jejich definici se jedná o zakázky, které nejsou pro zákonodárce a orgány
dohledu tak významnými, aby pro tento typ zakázek existovala podrobnější právní regulace než ta,
která je obsažena v zákoně č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „ZZVZ“). Předně se jedná o veřejné zakázky s nižším finančním limitem a způsob jejich
zadání umožňuje v ustanovení § 31 ZZVZ vyhnout se formálním záležitostem upraveným v ZZVZ,
avšak při jediné limitaci, a to je dodržení základních zásad uvedených v § 6 ZZVZ.
Jinými slovy, pokud není upraven způsob zadání podrobněji ve vnitřním předpisu zadavatele,
dokumentace o zadání veřejné zakázky malého rozsahu může být záznam o telefonním hovoru – zápis
o zadání + odpovídající účetní a daňové doklady, nebo prostá objednávka a dodací list, či písemná
smlouva. Všechny tyto doklady musí být doplněny o příslušné účetní a daňové doklady.
Co se týče povinností z hlediska jejich zveřejňování, pak zakázky malého rozsahu se zveřejňují na
profilu zadavatele, pokud jejich hodnota přesáhne finanční limit 500.000,-Kč bez DPH, dle § 219
ZZVZ. Do této částky není povinnost o dané veřejné zakázce cokoli zveřejňovat.
Ani zákon o registru smluv (340/215) pak nerozšiřuje povinnost zveřejnění, je-li zadavatelem obec,
která nevykonává rozšířenou působnost a to dle § 3 odst.2 písm. k) zákona o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Dožaduje-li se žadatel o poskytnutí informace dokladu či informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, pak povinná osoba v tomto případě nemá povinnost poskytnout
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takovouto informaci, neboť dle § 2 odst. 4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
V daném případě by se jednalo o vytváření nové nebo nových informací, ke kterým nemá obec
povinnost jejich zveřejnění.
Vzhledem k nařízeným protiepidemickým opatřením a s tím souvisejícímu omezení kontaktu mezi
veřejností a pracovníky úřadu odesíláme odpověď na Vaši žádost pouze elektronickou formou.
Poplatek není účtován.

S pozdravem
Ing. Tomáš Kubačák v. r.
starosta
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