
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 
M. H. 
 
 
 

     
V Brně dne 28. května 2013 

                                             Č. j.: PDCJ 1432/2013 
Sdělení o poskytnutí informace  

 
 
Vážený pane,   
 
svým podáním ze dne 14. 5. 2013, jste se na Kancelář veřejného ochránce práv dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, obrátil s žádostí o poskytnutí následujících informací: 
 
 Žadatel tímto žádá, aby mu povinný subjekt poskytnul v souladu se zákonem níže 
specifikované informace: 
 

a) přehled všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. 
dubna 2013. 

 
b) elektronickou podobu prvních deseti smluv, uzavřených v období 1. leden až 30. 
duben 2013, které nejsou pracovní smlouvu nebo jinou dohodu o výkonu závislé 
práce. 

 
Další aspekty žádosti: 
 
Ve smyslu § 14 odst. 5 písm. d) InfZ žádám o zaslání požadovaných informací a smluv v 
elektronické podobě. Elektronickou podobou smlouvy myslím podobu v textovém editoru, 
která byla předložena a podepsána smluvními stranami. Nepožaduji tedy poskytnutí kopie 
výsledné listinné podoby opatřené podpisy (sken), ale pouze textový obsah výsledné 
uzavřené smlouvy, přičemž grafická podoba není podstatná. 
 

Na základě Vaší žádosti si Vám dovoluji poskytnout tyto informace: 

  
Údolní 39, 602 00 Brno      

Telefon: 542 542 111   

Fax: 542 542 112   

E -      mail: podatelna@ochrance.cz 
  Web: www.ochrance.cz 
 
 

  

mailto:podatelna@ochrance.cz


 
a) přehled všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. 
dubna 2013 je v níže tabulce: 

Registr právních smluv KVOP uzavřených od 1. 1. do 30. 4. 2013 

datum 
podpisu 

smluvní strana předmět smlouvy ukončení 

7. 1. 2013 Škoda auto, a.s., Mladá Boleslav 
Smlouva o dočasném užívání vozidla 
Škoda Superb 2SL 4473  

31. 12. 2013 

11. 1. 2013 Vema, a.s. - Brno 
Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování 
podpory informačního systému Vema č. 
2009/017 

28. 2 .2015 

18. 1. 2013 Škoda auto, a.s., Mladá Boleslav 
Kupní smlouva o koupi ojetého motorového 
vozidla Škoda Superb Elegance 1SY 9485  

  

18. 1. 2013 Česká tisková kancelář - Praha 
Výpočtový list č. 5 ke Smlouvě č. L3 -020-
01 

  

22. 1. 2013 ČSOB Pojišťovna, a. s., Pardubice 
Dodatek č. 2 pojistné smlouvy č. 
8050391919 

13. 7. 2013 

30. 1. 2013 
Masarykova univerzita v Brně - Fakulta 
sociálních studií 

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné 
praxw studentů FSS MU 

  

31. 1. 2013 HASKO, s.r.o. - Vyškov 
Smlouva o zabezpečení služeb v oblasti 
požární ochrany 

31. 1. 2017 

31. 1. 2013 
CCS, Česká spol. pro platební karty, s.r.o., 
Praha 

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služby   

21. 2. 2013 Nejvyšší správní soud ČR Dohoda o spolupráci v oblasti autodopravy 21. 2. 2021 

21. 3. 2013 Spin Servis, s.r.o. - Brno 
Kupní smlouva na multifunkční stroj Xerox 
7120 ze dne 21. 3. 2013 

  

26. 3. 2013 Nejvyšší správní soud ČR Dohoda o skončení nájmu bytu - Mgr. Ř   

26. 3. 2013 Hewlett-Packard, s.r.o. - Praha 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
odborných služeb č. L8C1925 C 

  

11. 4. 2013 
KARKO, výr. družstvo nevidomých - Ústí nad 
Labem 

Výpověď Rámcové kupní smlouvy 30. 6. 2013 

16. 4. 2013 T-Mobile, Brno 
Dohoda o převodu Účastnické smlouvy 
JUDr. K. 

  

26. 4. 2013 Jasyko, s.r.o. - Brno 
Smlouva o dílo na dodávku zboží - úprava 
AV techniky na velkém sále 

  

 

b) elektronickou podobu všech smluv, uzavřených v období 1. leden až 30. duben 
2013, které nejsou pracovní smlouvu, nebo jinou dohodou o výkonu závislé 
práce, uvedené pod předchozím bodem a), naleznete v příloze ve formátu PDF. 
Formát byl s Vámi upřesněn a odsouhlasen telefonicky dne 28. 5. 2013. 

 
S pozdravem  
 
 
Ing. Josef Svoboda 
vedoucí odboru vnitřní správy  
Kanceláře veřejného ochránce práv 
 
Přílohy:   
15 ks datových souborů kopií smluv za období 01-04/2013 ve formátu pdf  


