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Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka
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KÚOK/81916/2016/OTH

Datum: 16. 8. 2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
k Vaší e-mailem zaslané žádosti ze dne 10. 8. 2016 o poskytnutí informace ve věci
obchodních vztahů Krajského úřadu Olomouckého kraje se subjekty – MAFRA, a. s.,
IČ: 45313351, LONDA, spol. s r. o., IČ: 49241931, Stanice O, a. s., IČ: 26509911,
evidované Krajským úřadem Olomouckého kraje pod sp.zn. KÚOK/81916/2016/OTH,
Vám zasílám požadované informace, které uvádím vždy přímo k Vašemu konkrétnímu
dotazu:
MAFRA, a. s., IČ: 45313351 – s touto společností nebyla uzavřena žádná smlouva, byly
uzavřeny pouze objednávky – viz níže
LONDA spol. s r. o., IČ: 49241931 – s touto společností nebyla uzavřena žádná smlouva
ani objednávka
Stanice O, a. s., IČ: 26509911 – s touto společností nebyla uzavřena žádná smlouva
ani objednávka
1) Uzavřel Váš úřad od ledna roku 2014 s některým z těchto subjektů smlouvu, za
níž mu připadlo peněžní plnění? NE – viz předchozí odpověď
2) Co bylo předmětem takové smlouvy?
viz předchozí odpověď
3) Kolik v rámci ní Váš úřad subjektu vyplatil?
viz předchozí odpověď
4) Kdy byly tyto smlouvy uzavřeny?
viz předchozí odpověď
5) Jsou některé z nich ještě platné? Které?
viz předchozí odpověď
6) Pokud některý z těchto subjektů dostával od vašeho úřadu peníze, jak byl
vybrán? Ve výběrovém řízení? Jakého druhu?
Byly uzavřeny objednávky viz předchozí odpověď. Jednalo se vždy o inzerci, např. v rámci
projektů spolufinancovaných z ROP SM či či jiných operačních programů, výběrová řízení
na zaměstnance úřadu v personální rubrice, inzerce zaměřená na rozvíjení cestovního
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ruchu, dále inzerce na téma „Kam po škole“, „Olomoucký kraj podporuje tradice a kvalitu“,
„Potraviny v kraji“ apod. Vzhledem k aktuální potřebě a výši inzerce, kdy se jednalo o
veřejnou zakázku malého rozsahu první kategorie, a vzhledem k čtenosti deníku byla
zvolena inzerce přes firmu MAFRA, a. s. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu
s platnou vnitřní směrnicí o postupu zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a dle
ostatní právní legislativy ČR.

S pozdravem

Ing. Luděk Niče, v.r.
vedoucí odboru tajemníka hejtmana
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