Poskytnutí informace
ROZHODNUTÍ
o odmítnutí části žádosti o poskytnutí
Do Českého rozhlasu byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č.
informace
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které požadujete podání informace ve věci
obchodních
podmínek
provozu
Karlínského
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Kristián, spol. s r.o.
60200 (dále jen „žadatel“), doručené
ROZHLAS
spolupráci
povinnému subjektu dne 14. května 2013, o
poskytnutí následujících informací podle InfZ:
přehledžádáte
všech poskytnutí
smluv uzavřených
Vea)své žádosti
následujících informací:
povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30.
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1. leden
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30. za pronájem areálu zahrady pořadatelem pro účel
pořádání
akce
Karlínské
filmové
léto v období 16. 6. až 8.9., případně jaká je výše úplaty,
duben 2013, které nejsou pracovní smlouvu
kterou
hradí
Český
rozhlas
pořadateli
akce společnosti Kristián s.r.o. za pořádání akce
nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce.
4. sdělení
podmínek
poskytnutí
zahrady
Hybešova
10 pro účely Karlínského filmového léta
Požadované informace jsou
2018, zejména podmínek nájmu zahrady, movitého vybavení atp.
vyžadovány v elektronické podobě.
5. informaci, jakou hodnotu má jedna permanentka, kterou Český rozhlas obdrží od
provozovatele v rámci protiplnění barterové smlouvy a kolik takových permanentek bylo
t a k t o :v roce 2018 Českému rozhlasu poskytnuto
6. informaci, zda pronájmy stánků s občerstvením jsou realizovány formou podnájmu mezi
pořadatelskou společností a nájemcem stánku nebo poskytovatel občerstvení uzavírá
Žádost žadatele
ze dne
14. května
2013 rozhlasem
o
samostatnou
smlouvu
s Českým
poskytnutí informací v rozsahu bodů b) se
částečné odmítá z důvodu ochrany osobních
údajů, a to v rozsahu poskytnutí
identifikačních údajů smluvních stran, jež
uzavřely jako fyzické osoby smlouvy
s Českým rozhlasem, jejichž elektronickou
podobu žadateli na základě jeho žádosti o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb. z 14. května 2013 poskytuje.
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Odůvodnění:

V ustanovení § 8a InfZ je stanoveno, že

Det
ail

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace.
Ad 1)
K výše uvedenému bodu 1 Vám poskytujeme kopii smlouvy OOaRP – 478 – 2017 s výjimkou
osobních údajů v ní obsažených.
Ad 2)
K výše uvedenému bodu 2 Vám poskytujeme kopii smlouvy 00 – 334 –2018 s výjimkou osobních
údajů v ní obsažených.
Ad 3)
K výše uvedenému bodu 3 Vám sdělujeme, že na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi
Českým rozhlasem a Kristián spol. s r.o. Český rozhlas pronajal Kristián spol. s r.o. jako nájemci
v době od 15. 6. 2017 do 7. 9. 2017 za účelem provozování akce Karlínské filmové léto 2017:
a) v příloze smlouvy specifikovanou část zahrady v Karlíně – pozemek parcelní č. 572/1 o
výměře 2233 m2, zapsaný na LV č. 69 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha
b) ve smlouvě specifikovanou místnost v budově s č. p.14, která se nachází na parcele číslo
573 v objektu ČRo Regina v katastrálním území Karlín, okres Hlavní město Praha, obec
Praha, zapsáno na LV č. 69 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha
c) stávají technické zázemí (maringotku, 350 ks židlí) umístěné na zahradě
d) reprosoustavy určené k provozu kina (3x repro Yamaha, 1x SB JBL, 4x SBW JBL
Nájemné činilo:
a) fixní částku ve výši 800,- Kč bez DPH za každé jedno promítání dle harmonogramu
uvedeného v příloze smlouvy, tj. celkem 48.000,- Kč bez DPH za celou dobu konání akce
b) podíl ve výši 50% hrubého zisku z akce
Nájemce byl povinen předložit Českému rozhlasu vyúčtování akce nejpozději do 14. 11. 2017.
Nájemce se ve smlouvě zavázal uhradit nájemné ve výši 48.000,- Kč bez DPH formou poskytnutí
plnění v hodnotě 48.000,- Kč bez DPH zajištěním 6 filmových večerů pro Český rozhlas, partnery
Českého rozhlasu a pro posluchače Českého rozhlasu, přičemž cena jednoho filmového večera
činí 8.000,- Kč bez DPH s tím, že ve smlouvě je specifikován minimální rozsah filmových večerů.
Český rozhlas v nájemní smlouvě umožnil Kristián spol. s.r.o. jako nájemci provozování 2 stánků
s občerstvením.
Ad 4)
K výše uvedenému bodu 4 Vám sdělujeme, že na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi
Českým rozhlasem a Kristián spol. s r.o. Český rozhlas pronajal Kristián spol. s r.o. v době od
14. 6. 2018 do 8. 9. 2018 za účelem provozování akce Karlínské filmové léto 2018:
a) v příloze smlouvy specifikovanou část zahrady v Karlíně - pozemek parcelní č. 572/1 o
výměře 2233 m2, zapsaný na LV č. 69 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha
b) ve smlouvě specifikovanou místnost v budově s č.p.14, která se nachází na parcele číslo
573 v objektu ČRo Regina v katastrálním území Karlín, okres Hlavní město Praha, obec
Praha, zapsáno na LV č. 69 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha
c) stávají technické zázemí (maringotka, 350 ks židlí) umístěné na zahradě
d) reprosoustavy určené k provozu kina (3x repro Yamaha, 1x SB JBL, 4x SBW JBL
Nájemné činilo:
a) fixní částku ve výši 800,- Kč bez DPH za každé jedno promítání dle harmonogramu
uvedeného v příloze smlouvy, tj. celkem 48.000,- Kč bez DPH za celou dobu konání
akce
b) podíl ve výši 50% hrubého zisku z akce
Nájemce byl povinen předložit Českému rozhlasu vyúčtování akce nejpozději do 15. 11. 2018.
Nájemce se ve smlouvě zavázal uhradit nájemné ve výši 48.000,- Kč bez DPH formou poskytnutí
plnění v hodnotě 48.000,- Kč bez DPH zajištěním 6 filmových večerů pro Český rozhlas, partnery
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Českého rozhlasu a pro posluchače Českého rozhlasu, přičemž cena jednoho filmového večera
činí 8.000,- Kč bez DPH s tím, že ve smlouvě je specifikován minimální rozsah filmových večerů.
Český rozhlas v nájemní smlouvě umožnil Kristián spol. s.r.o. jako nájemci na jeho náklady
provozování 2 stánků s občerstvením na pronajaté části zahrady.
Ad 5)
K výše uvedenému bodu 5 Vám sdělujeme, že jedna permanentka, kterou Český rozhlas obdržel
od Kristián spol. s r.o. v rámci protiplnění na základě barterové smlouvy č. 00 – 334 –2018 měla
hodnotu 1.500,- Kč bez DPH. Českému rozhlasu bylo poskytnuto na základě této smlouvy 24
permanentek.
Ad 6)
K výše uvedenému bodu 6 Vám sdělujeme, že dle nájemních smluv uváděných v bodech ad) 3 a
ad) 4 tohoto přípisu bylo Kristián spol. s r.o. jako nájemci umožněno provozovat 2 stánky
s občerstvením na pronajaté části zahrady. Ohledně provozování těchto stánků Český rozhlas
s žádným dalším subjektem smlouvu neuzavíral.

S pozdravem
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