
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor vnějších vztahů
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

Oživení, o. s.
Ing. Štěpán Rattay
předseda sdružení
Lublaňská 18
120 00 Praha 2

V Praze 
dne: 12.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková

Spisová 
značka: S UMCP3 079621/2011 Tel.: 222 116 374

Číslo 
jednací: UMCP3 079621/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz

ROZHODNUTÍ

Odbor vnějších vztahů Úřadu městské části Praha 3 jako věcně a místně příslušný orgán 
podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, rozhodl

takto:
Žádosti Oživení, o. s., IČ: 67365353, se sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, o poskytnutí 
informace  ve  věci  koncesního  řízení  na  Poskytování  služeb  spojených  s vydáváním 
Radničních novin Prahy 3, ev. č. ISVZ: 7000000003862, konkrétně:

1. písemnou kalkulaci předpokládané hodnoty tohoto koncesního řízení, 

3. zhodnocení  současného  vydávání  Novin,  na  které  se  zadavatel  odkazuje  v 
kvalifikační dokumentaci, bod 2.1. - Důvody vypsání koncesního řízení (požadujeme 
kopii této analýzy), 

4. kopii  listiny  „Analýza  ekonomických,  organizačních  a  právních  vztahů  pro  výběr 
dodavatele služeb spojených s vydáváním radničních novin Praha 3“,  viz bod 4.1 
kvalifikační dokumentace zadavatele. 
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se podle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění,

z č á s t i  n e v y h o v u j e  a  i n f o r m a c e  s e  z č á s t i  n e p o s k y t n e .

Odůvodnění:
Žádost  o poskytnutí  informací podaná občanským sdružením Oživení dne 28.12.2012 se 
týká koncesního řízení, které bylo zahájeno dne 21.12.2011 uveřejněním v uveřejňovacím 
subsystému  Informačního  systému  veřejných  zakázek  pod  evidenčním  číslem 
7000000003862 a dosud nebylo ukončeno.

Průběh  koncesního  řízení  se  řídí  zákonem č.  139/2006  Sb.,  koncesní  zákon,  v platném 
znění, (dále jen „koncesní zákon“) resp. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění,  (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).  Tyto právní předpisy upravují 
poskytování informací po dobu trvání koncesního řízení včetně náležitostí a způsobu podání 
žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Jak uvádí § 8 odst. 3 
koncesního  zákona,  platí  pro  poskytování  informací  k zadávacím  podmínkám  příslušná 
ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Konkrétně se poskytování informací k zadávacím 
podmínkám v průběhu koncesního řízení řídí § 49 zákona o veřejných zakázkách. Zákon o 
veřejných zakázkách je  tak zvláštním zákonem k zákonu č.  106/1999 Sb.,  o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

Důvodem pro zvláštní úpravu poskytování informací v průběhu koncesního řízení je dodržení 
základních  principů  zadávání  veřejných  zakázek  a  koncesních  řízení,  tj.  principu 
transparentnosti,  zákazu  diskriminace,  rovného  zacházení,  vzájemného  uznávání  a 
proporcionality (§ 3a koncesního zákona, resp. § 6 zákona o veřejných zakázkách). Tyto 
principy vycházejí ze snahy o zajištění hospodárnosti,  efektivnosti a účelnosti nakládání s 
veřejnými  prostředky.  Tímto  způsobem  jsou  vytvářeny  podmínky  pro  to,  aby  smlouvy 
hrazené z veřejných prostředků byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže 
a konkurenčního prostředí mezi dodavateli.

Informace požadované v bodě 1 žádosti – písemná kalkulace předpokládané hodnoty tohoto 
koncesního  řízení  –  se  týkají  základních  parametrů  koncesního  řízení  tak,  jak  jsou 
definovány v  §  4  koncesního  zákona,  tj.  jedná  se o  předpokládanou  hodnotu  předmětu 
koncesní smlouvy a předpokládaný celkový příjem koncesionáře, který vyplývá z realizace 
koncesní  smlouvy.  Způsob  jejich  výpočtu  stanoví  prováděcí  právní  předpis.  Zveřejnění 
postupu  výpočtu  těchto  předpokládaných  hodnot  před  ukončením  koncesního  řízení  by 
mohlo znamenat porušení výše zmíněných základních principů zadávání veřejných zakázek 
a koncesních řízení, neboť se jedná o předpokládané hodnoty, které byly stanoveny jednak 
na základě skutečných známých údajů, a jednak na základě předpokládaného budoucího 
vývoje.

Informace požadované jak v bodě 3 žádosti – zhodnocení současného vydávání Novin, na 
které  se  zadavatel  odkazuje  v  kvalifikační  dokumentaci,  bod  2.1.  -  Důvody  vypsání 
koncesního řízení  (požadujeme kopii  této analýzy)  – tak v bodě 4 žádosti  – kopie listiny 
„Analýza  ekonomických,  organizačních  a  právních  vztahů  pro  výběr  dodavatele  služeb 
spojených s vydáváním radničních novin Praha 3“,  viz  bod 4.1 kvalifikační  dokumentace 
zadavatele – se týkají  analýzy,  která se zabývá ekonomickými,  organizačními a právními 
vztahy spojenými  s vydáváním Radničních novin  Prahy 3.  Tato  analýza obsahuje  jednak 
rozbor  stávajících  vztahů,  ale  také  návrhy  možných  řešení  a  postupů,  včetně  údajů,  u 
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kterých lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že budou využity při přípravě koncesní 
dokumentace.  Jedná  se  např.  o  podrobnosti  ke  způsobu  hodnocení  nabídek,  návrh 
významných  ustanovení  koncesní  smlouvy  apod.  Zveřejnění  obsahu  analýzy  před 
ukončením koncesního řízení by tak mohlo znamenat porušení výše zmíněných základních 
principů zadávání veřejných zakázek a koncesních řízení.

Z výše  uvedeného  vyplývá,  že  informace  požadované  v bodě  1,  3  a  4  žádosti  budou 
poskytnuty až po ukončení koncesního řízení na Poskytování služeb spojených s vydáváním 
Radničních novin Prahy 3.

Co  se  týče  informace  požadované  v bodě  2  žádosti,  osobou  odpovědnou  za  stanovení 
předpokládané hodnoty zakázky je podle zákona o veřejných zakázkách, zadavatel, v tomto 
případě  Městská  část  Praha  3.  Osobou  zmocněnou  ke  všem  úkonům  a  jednáním 
souvisejícím  s koncesním  řízením  na  výběr  dodavatele  služeb  spojených  s vydáváním 
Radničních novin Prahy 3, včetně stanovení předpokládané hodnoty koncesního řízení, je 
společnost  Excellent  Wide  Industrial  Limited,  organizační  složka  v Praze,  která  byla 
k jednáním souvisejícím s koncesním řízením vybrána v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách, když její nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí  se lze odvolat do 15 kalendářních dnů ode dne jeho doručení u 
Magistrátu hl. města Prahy, a to podáním u odboru vnějších vztahů Úřadu městské části 
Praha 3 (§ 16 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění).

Ing. Martina Křešťáková v. r. OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
vedoucí odboru vnějších vztahů
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