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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 16.6.2017 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí následujících informací a příp. kopií příslušných listin:
1) Seznam všech smluv uzavřených Vaší městskou částí na základě zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně režimu dle §§ 27 a 31, s níže uvedenými
společnostmi v období let 2010 – 2017, po jednotlivých letech, s uvedením předmětu plnění a ceny
za předmět plnění.
2) Informace, jak v případech identifikovaných výše pod bodem 1) v rámci režimu dle §§ 27 a 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Vaše městská část
přesně
postupovala za účelem dodržení povinnosti uvedené v §§ 31 a 6. Za situace, že v těchto případech
bylo osloveno více potenciálních dodavatelů, žádám o sdělení, o které dodavatele konkrétně se
jednalo s uvedením jejich konkrétních nabídek.
3) Kolik finančních prostředků bylo ze strany Vaší městské části skutečně vyplaceno níže uvedeným
společnostem v období let 2010 – 2017, po jednotlivých letech, s uvedením přesného účelu, na jaký
byly vyplaceny.
Jedná se o tyto společnosti:
a) Profi-tisk group s.r.o.
IČ 26868954
sídlo: Kyselovská 559/125, Olomouc – Slavonín, PSČ: 783 01
b) Regionální vydavatelství s.r.o.
IČ 27846717
sídlo: Krakovská 201/14, Olomouc – Nové Sady, PSČ: 779 00
c) A 11 s.r.o.
IČ 27120805
sídlo: Bělehradská 568/92, Praha 2 – Vinohrady, PSČ: 120 00“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky
prostřednictvím datové schránky ID DS: dc6q2wa.

K bodu č. 1
K bodu č. 1 Vaší žádosti Vám sdělujeme, že na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, včetně režimu dle §§ 27 a 31, se společnostmi uvedenými ve Vaší žádosti v
období let 2010 – 2017, byly uzavřeny tyto smlouvy, resp. vystaveny tyto objednávky:
2010 – 2015 – 0 ks
2016 – celkem 3 ks
č. objednávky
KS/1759/2016
KS/1760/2016
KS/1761/2016

dodavatel
A 11 s.r.o.
A 11 s.r.o.
A 11 s.r.o.

předmět činnosti
Inzerce – Vaše 10
Inzerce – Vaše 10
Inzerce – Vaše 10

Částka bez DPH
15.000,00
33.000,00
33.000,00

2017 – celkem 6 ks
č. objednávky
KS/0066/2017
KS/0175/2017
KS/0412/2017
KS/0503/2017
KS/0799/2017
KS/1020/2017

dodavatel
A 11 s.r.o.
A 11 s.r.o.
A 11 s.r.o.
A 11 s.r.o.
A 11 s.r.o.
A 11 s.r.o.

předmět činnosti
Inzerce – Vaše 10
Inzerce – Vaše 10
Inzerce – Vaše 10
Inzerce – Vaše 10
Inzerce – Vaše 10
Inzerce – Vaše 10

Částka bez DPH
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00

K bodu č. 2
K bodu č. 2 Vaší žádosti Vám sdělujeme, že m.č. Praha 10 při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu specifikovaných výše v bodě 1., není povinna řídit se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). M.č. Praha 10 v souladu s § 31 ZZVZ při jejích zadávání dodržela
zásady podle § ZZVZ zákona, přičemž žádný právní předpis jí neukládá povinnost u veřejných zakázek
tohoto rozsahu oslovovat více dodavatelů.
K bodu č. 3
Společnosti A 11 s.r.o. byla vyplacena za rok 2016 celková částka 251.680 Kč vč. DPH, která byla
vyplacena za účelem inzerce MČ Praha 10 v periodiku ,,Vaše 10“.
Za rok 2017 byla společnosti A 11 s.r.o. vyplacena částka 239.580 Kč vč. DPH, která byla vyplacena též
za účelem inzerce MČ Praha 10 v periodiku ,,Vaše 10“.
Společnostem Profi-tisk group s.r.o. a Regionální vydavatelství s.r.o. nebyly v letech 2010 – 2017 ze
strany MČ Praha 10 uhrazeny žádné částky.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Ing. Filip Koucký
Vedoucí odboru majetkoprávního
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