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ROZHODNUTÍ
Město Příbram, Městský úřad Příbram (dále též město či povinný subjekt), jako povinný subjekt ve smyslu
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále InfZ či
zákon), rozhodlo v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona ve spojení s 11 odst. 1 písm. b) , o žádosti
pana Mgr. Tomáše Moslera, nar. 19.03.1978 (dále žadatel), o poskytnutí informací podle zákona – složení
poroty pro architektonickou soutěž (náměstí J.A. Alise), takto:
Žádost žadatele se odmítá ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona – jde o novou informaci, která
vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy
se příprava ukončí rozhodnutím, ve spojení s § 218 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále též ZZVZ).
Odůvodnění:
Město Příbram obdrželo dne 26.07.2021 pod č.j. MeUPB70536/2021 prostřednictvím datové schránky
žádost žadatele podle zákona.
Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací - složení poroty pro architektonickou soutěž (náměstí J.A.
Alise) – jmenného seznamu s členěním na závislé a nezávislé členy, včetně uvedení náhradníků.
Povinný subjekt je přesvědčen, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí města
jako zadavatele v budoucnu zahájit soutěž o návrh. Do doby rozhodnutí – tedy zahájení soutěže o návrh
ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ se informace neposkytuje.
Zvláštní zákon (v daném případě zákon o zadávání veřejných zakázek) obsahuje zvláštní úpravu. Nelze se
ztotožnit s tvrzením žadatele, že ustanovení § 218 odst. 2 písm. a) ZZVZ se na architektonickou soutěž
nevztahuje, protože se jedná o zvláštní postup. Ze systematického členění ZZVZ je zřejmé, že § 218 je
součástí části desáté – Společná ustanovení. Společná ustanovení tedy obsahují úpravu jak pro zvláš tní
postupy, tak pro zadávací řízení. Členové poroty, tedy obdoba komise v daném typu řízení, povinnosti
uveřejnění nepodléhají.
Povinný subjekt si je vědom ust. § 144 ZZVZ (jako zvláštní úpravy vůči § 218 odst. 2 písm. a) ZZVZ), kdy
jména členů poroty budou součástí soutěžních podmínek, tyto jsou však v současnosti ve fázi přípravy a
nejedná se tedy o dokument, který by podléhal povinnosti poskytnutí. Jde o interní podkladový materiál.
Jména budou v souladu s platnou legislativou uveřejněna k okamžiku zahájení soutěže o návrh. Zadávání
zakázek, včetně zvláštních postupů, je vysoce formalizovaným procesem. Pokud by mělo dojít ke
zveřejňování členů poroty před zahájením řízení, jistě by tuto povinnost zákonodárce zadavateli stanovil.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje
prostřednictvím města Příbram do 15-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
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