
From: mgr-jan-prazak@seznam.cz [mailto:mgr-jan-prazak@seznam.cz]  

Sent: Thursday, June 29, 2017 12:47 PM 

To: muzeum@vmp.cz 
Subject: dotaz dle zákona 106/1999 Sb. 

 

Adresát – povinný subjekt 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

muzeum@vmp.cz 

 Věc - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění - žádost 

o podání informace  

 Dobrý den, 

dle zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících 

informací: 

1)      Administraci veřejné zakázky na obnovu vyhořelé chaty Libušín jste si prováděli 

vlastními silami, tj. zaměstnancem v déletrvajícím pracovněprávním vztahu (včetně 

DPP) či byl přijat na administraci nový zaměstnanec? 

2)      Pokud zakázku administroval externí subjekt: právní či advokátní kancelář, o jaký 

subjekt se jednalo, jaká byla odměna tomuto subjektu? 

3)      Pokud administraci zajišťoval externí subjekt, byl odpovědný i za podání opravného 

prostředku, tj. rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS? Bylo za pomoc při 

přípravě  rozkladu, kterým se ÚOHS vůbec meritorně nezabýval, danému subjektu 

zaplaceno, kolik byla zaplaceno? 

4)      Jaká byla částka za poskytnutí právních služeb poskytnutých JUDr. Františkem 

Severinem, advokátem se sídlem Elišky Machové 1247/41, Brno, který zastupoval 

VMP před NSS při podání kasační stížnosti? Byla tato částka zaplacena, i když 

výsledek soudu skončil jasným neúspěch VMP pro zjevné nevyužití všech právních 

prostředků při řízení před ÚOHS? 

5)      Jaká byla částka za poskytnutí právních služeb poskytnutých JUDr. Františkem 

Severinem, advokátem se sídlem Elišky Machové 1247/41, Brno, který zastupoval 

VMP před ÚS při podání ústavní stížnosti? Byla tato částka zaplacena, i když 

výsledek soudu skončil jasným neúspěch VMP, což bylo důvodné předpokládat 

s ohledem na rozhodnutí v případě ad 4)? 

6)      Byla krácena dotace Ministerstva kultury na danou akci s ohledem na porušení 

zákona o veřejných zakázkách? Pokud ano, žádám o zaslání rozhodnutí MK o krácení 

dotací. Po kom bude požadována škoda za neposkytnutí dotace v plné výši v případě, 

že byla krácena? 

 Děkuji za zaslání informací, a to na e-mailovou adresu, ze které je odeslán tento e-mail, tj. 

v zákonném termínu do 15 dnů. 

V opačném případě se tazatel obrátí na orgán vyřizující stížnost, tj. MK. 

 Mgr. Jan Pražák LL.M. Eur.Int. 
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narozen 6.6.1983 

adresa bydliště: Trnkova 538/11, 779 00  Olomouc - Nové Sady 

  

Doručovací adresa: mgr-jan-prazak@seznam.cz 

  

PS: níže zasílám předmětná rozhodnutí NS a ÚS 

  

http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&SimpleSearch=1&rjz_id=

12&ro 

k=2017&senat=10&cislo=76&pagesource=0 

  

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx 

Vzhledem k tomu, že webové stránky Ústavního soudu neumožňují předání odkazu na 

konkrétní 

Rozhodnutí sděluji, že se jedná o usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 178/17 ze dne 7. 2. 2017 a 

je k dispozici na těchto webových stránkách ÚS. 
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