JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Kancelář hejtmana
Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
V Českých Budějovicích dne 13. července 2007
Č.j. KUJCK22532/2007/KHEJ
Vyřizuje: Mgr. Linda Hanzlíková
Tlf.: 386 720 225

Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážený pane Brabče,

na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 3. července 2007 týkající
se výběrového řízení konaného dne 15. července 2007 Vám sdělujeme následující.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje oslovil
v rámci poptávkového řízení, vedeného dle platné směrnice Jihočeského kraje č. 18 „Zásady pro
zadávání veřejných zakázek Jihočeského kraje a jím řízenými příspěvkovými organizacemi“ následující
tři firmy: TV GIMI a.s., Kabelovou televizi Karneval Plzeň a ZAK TV s.r.o. Předmětem zakázky byla
realizace cyklu televizních pořadí „Jihočeským krajem na kole“. Termín zaslání nabídek byl v pátek 15.
června 2007 do 13.00 hodin. Své nabídky zaslaly pouze dvě firmy: TV GIMI a.s. a ZAK TV s.r.o.
Kabelová televize Karneval na výzvu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nereagovala.
Hodnotícím kritériem v rámci tohoto poptávkového řízení byla pouze nabídková cena. TV GIMI a.s. ve
své cenové rozvaze uvedla částku vyšší než společnost ZAK TV s.r.o. Na základě této skutečnosti byla
jako realizátor výše uvedeného projektu vybrána ZAK TV s.r.o.
Poptávkové řízení se v tomto případě neřídilo zákonem 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, o veřejných zakázkách, a proto není zákonem stanovena povinnost oznamovat výsledky
poptávkového řízení. TV GIMI a.s. byla informována o výsledku výběrového řízení telefonicky
referentkou oddělení kultury a cestovního ruchu OKPC – Janou Vyhlídkovou.
Přesto uznáváme, že pro příště by bylo vhodnější informovat o výsledku poptávkového řízení i
v písemné podobě.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Jedlička

