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Žádost o poskytnutí informací týkající se uzavření smluv 

 

Dne 24.07.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Po přijetí bylo zjištěno, že tato žádost 

nesplňuje veškeré zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2) InfZ a na základě 

této skutečnosti bylo odesláno vyrozumění o doplnění požadovaných údajů. Dne 25.07.2019 bylo 

doručeno Vaše doplnění žádosti. 

 

Ve své žádosti ze dne 24.07.2019 (po doplnění ze dne 25.07.2019) jste požadoval poskytnutí 

následujících informací: 

,,1.  Seznam smluv, které Váš územní samosprávný celek (kraj/statutámí město) v období od 01.1.2015 

do 23.07.2019 uzavřel se společností Atelier T - plan, s.r.o., IČO 26483734, včetně všech dodatků.  

V tomto seznamu prosím o uvedení názvu smlouvy (dodatku), data jejího uzavření a jejího předmětu. 

2. Čas plnění, resp. termíny plnění sjednané ve smlouvách uvedených pod bodem 1). Pokud je čas 

plnění určen lhůtou, prosím také o poskytnutí informace, kdy začala běžet. 

3. Data předání a převzetí plnění na základě smluv uvedených pod bodem 1). 

4. V případě, že bude z nějakého důvodu odmítnuto poskytnutí informací požadovaných v bodech 2)  

a 3), prosím o zaslání kopií protokolů o předání a převzetí plnění nebo částí plnění dle smluv 

uvedených pod bodem 1). 

 

Na základě Vaši žádosti přikládáme v příloze č. 1 tabulku se smlouvymi, které byly uzavřené mezi 

Karlovarským krajem a společností Atelier T – plan, s.r.o., IČO 26483734 v období od 01.01.2013  

do 23.07.2019. Výčet obsahuje i původní smlouvu evidovanou pod č. 1680/2013 ze dne 27.08.2013 se 

všemi uzavřenými dodatky, i když bylo požadováno poskytnout smlouvy a dodatky v kratší časovém 

období, ale spadal do něho dodatek č. 3 ke smlouvě č. 1680/2013 ze dne 31.05.2017, pro přehlednost 

jsme do výčtu zařadili i původní smlouvu. 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

           

 

 

Přílohy: 
Seznam smluv (mezi Karlovarským krajem a společností Atelier T – plan, s.r.o.) 


