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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 130720/2016
spisový znak: KHEJ 124948/2016/kakr/3

datum: 05.10.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 21. 9. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 20. 9. 2016, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1. Žádám o sdělení, zda bylo postupováno dle platných právních norem (především ve smyslu nakládaní s veřejnými prostředky
a Zákona o zadávání veřejných zakázek) při uzavření Smlouvy o spolupráci při uspořádaní Olympijského parku, uzavřené dne
21. 12. 2015 mezi Jihočeským krajem, Českým olympijským výborem a Českou olympijskou a.s.
2. Žádám o zdůvodnění, proč nebyla Smlouva o spolupráci při uspořádání Olympijského parku, uzavřena dne 21. 12. 2015 mezi
Jihočeským krajem, Českým olympijským výborem a Českou olympijskou a.s., zveřejněna na Profilu zadavatele.
3. Žádám o sdělení, zda bylo provedeno řádné výběrové řízení na zajištění předmětu a účelu Smlouvy o spolupráci při
uspořádaní Olympijského parku, uzavřené dne 21. 12. 2015 mezi Jihočeským krajem, Českým olympijským výborem a Českou
olympijskou a.s. Pokud ano, pak žádám o doložení všech protokolu výběrové (případně hodnoticí) komise.
4. Žádám o sdělení celkové a konečné ceny, kterou Jihočeský kraj zaplatil firmě KPMG Česká republika s.r.o., za zpracování
analytické studie s názvem Dopady a pozitivní efekty vyplývající z realizace tematického roku Jižní Cechy olympijské 2016
a projektu Olympijský park Rio-Lipno 2016. Prosím i o doložení smlouvy, která zpracovaní zmíněné studie řeší a o upřesnění,
zda bylo provedeno výběrové řízení na zpracovatele této studie.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1), 2) a 3)
Český olympijský výbor a Jihočeský kraj (podobně jako jiné územní samosprávné celky) realizovali společnými silami projekt
Olympijského parku Rio – Lipno s tím, že Jihočeský kraj podpořil tento společný projekt částkou ve výši 30 mil. Kč. Za tuto
částku pak Jihočeský kraj získal možnost využívat olympijské symboly při vlastním přidruženém projektu – tematickém roku
Jižní Čechy olympijské (tak jako v minulosti tomu bylo v případě projektu Jižní Čechy husitské, Rožmberský rok apod.) a tak,
jako je tomu v obvyklých případech, uveřejnění informace, že Olympijský park Rio – Lipno vznikl za významné finanční podpory
Jihočeského kraje.
Smlouva o spolupráci, jak je zmíněna výše, je tak především smlouvou o provedení společného projektu, do nějž oba účastníci
vložili finanční prostředky, Jihočeský kraj si tedy neobjednával plnění od ČOV, resp. ČO, ve smyslu dodavatelského vztahu,
neboť poskytnutými prostředky primárně podpořil olympijskou myšlenku a pomohl zrealizovat Olympijský park Rio - Lipno. Za
svou podporu ČOV a Olympijskému parku pak Jihočeský kraj mimo jiné získal možnost propojit jím plánovaný tematický rok
s projektem ČOV a olympiádou v Riu 2016. Mediální plnění směřovalo především k propagaci společného projektu ČOV
a Jihočeského kraje Olympijský park Rio – Lipno, v souvislosti s nímž byl uváděn odkaz na projekt Jižní Čechy olympijské
(viz uzavřená smlouva). Primárně byl tedy mediální prostor poskytnut nikoliv Jihočeskému kraji, ale ČOV, který v rámci tohoto
vymezeného času uváděl odkazy na svého partnera (obdobně je např. publicita sjednávána v dotačních smlouvách) a jeho
projekt a Jihočeský kraj získal možnost využívat olympijskou symboliku.
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Navíc lze konstatovat, že i kdyby se jednalo v případě této smlouvy o veřejnou zakázku, existuje zde výjimka z postupu podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená smlouva o spolupráci byla uzavřena
mezi Jihočeským krajem, ČOV a ČO s tím, že ČOV je jediným subjektem na území ČR, který je oprávněn podle zákona
č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, ve znění pozdějších předpisů, používat olympijské symboly, vlajku, heslo,
oheň, pochodeň, hymnu, emblémy a výrazy „olympijský“ a „olympiáda“. K tomu lze jen poznamenat, že ČO je oficiální
marketingovou společností ČOV, která pro něj zajišťuje reklamní, marketingové, propagační a organizační činnosti a která je
tedy jako jediná oprávněna udělit oprávnění k užívání olympijských symbolik a prostřednictvím ní ČOV realizuje všechna
reklamní a marketingová plnění – nikdo jiný není schopen, resp. by nebyl schopen kraji poskytnout takové mediální plnění,
jelikož k tomu nemá v souvislosti s olympijskou symbolikou potřebná oprávnění. S ohledem na tuto skutečnost, a na to, že ČOV
a potažmo pak ČO, jsou jediné subjekty, které mohly s ohledem na výjimečnost charakteru olympijské symboliky a její chránění
zákonem dané plnění zajistit, lze hovořit o výjimce ze zadávání veřejných zakázek dle § 18 odst. 2 písm. f) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Z toho důvodu nebyla smlouva o spolupráci zveřejněna na profilu zadavatele Jihočeského kraje, ale samozřejmě byla včetně
všech příloh zveřejněna na internetových stránkách Jihočeského kraje, kde je dostupná dodnes, a to na základě vnitřního
předpisu Jihočeského kraje o zveřejňování smluv.1 V registru smluv rovněž nebyla smlouva o spolupráci zveřejněna, protože
tato povinnost je stanovena povinným subjektům (samozřejmě i Jihočeskému kraji) dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, až od 1. 7. 2016.
Ad 4)
Jihočeský kraj zaplatil firmě KPMG Česká republika, s.r.o., IČ: 00553115, za zpracování analytické studie s názvem Dopady
a pozitivní efekty vyplývající z realizace tematického roku Jižní Čechy olympijské 2016 a projektu Olympijský park Rio-Lipno
2016 částku Kč 60.500,-- včetně DPH. Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a)
SM/18/RK Zásadami pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a
založenými obchodními společnostmi přímo uchazeči KPMG Česká republika, s.r.o., IČ: 00553115. Tento uchazeč byl vybrán
pro své nesporné zkušenosti a kredibilitu v dané oblasti. Objednávku na tuto službu Vám zasíláme jako přílohu č. 1.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana

* 1x příloha: Objednávka č. 001380/2015
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http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par%5Bnazev%5D=&par%5Bdatum_vyveseni_od%5D=&par%5Bdatum_vyveseni_do%5D=&par%5Bcislo_smlouvy%5
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_uzavreni_od%5D=&par%5Bdatum_uzavreni_do%5D=&par%5Bzdroj%5D=&par%5Bodeslano%5D=Vyhledej&par%5Bid_v%5D=1624&par%5
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Stránka 2

