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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
Vážený pane inženýre,
dne 31. října 2020 byla Krajskému úřadu Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) doručena Vaše žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Požádal jste o poskytnutí informací
k fotografiím, které byly zveřejněny dne 15. září 2019 na facebookových stránkách Zlínského kraje. K nim
požadujete (doslovný přepis):
„…kopii těchto dokumentů, které jsme zakroužkovali žlutě (drží je premiér a hejtman v ruce).
Předpokládáme, že je máte v digitální podobě, proto bychom požádali o jejich kopii. Rádi bychom požádali
dále o tyto informace:
-

Kdo je autorem tohoto dokumentu
Kdy je Zlínský kraj obdržel
Na základě, jakého dokumentu je obdržel (smlouva, objednávka či jiný dokument)
Doklady o předání a převzetí tohoto dokumentu
s ohledem na to, že je Zlínský kraj veřejně prezentuje a že jde o autorské dílo, tak předpokládáme,
že Zlínský kraj má licenční smlouvu pro distribuci a publikování autorského díla – rádi bychom
požádali o její kopii.“

Krajský úřad k výše uvedené žádosti uvádí, že požadované materiály vyobrazené na fotografiích, které
obsahují dispoziční řešení půdorysu budovy, jsou pouhá schémata pro marketingové účely připravená jako
prezentační materiál v rámci návštěvy premiéra ve Zlínském kraji.
Dále k Vámi uvedeným dotazům Krajský úřad uvádí, že autorem požadovaných materiálů je společnost
atelier-r s.r.o., která je dle uzavřené smlouvy se Zlínským krajem zpracovatelem (autorem) Studie. Tyto
materiály vypracoval autor Studie pro svou vlastní potřebu, a poskytl je k prezentaci na schůzku konanou
dne 14. května 2019. Jedná se tedy o interní materiály autora Studie, které byly zapůjčeny jen pro
tento účel bez smluvního podkladu a bez předávacího protokolu, kdy mu byly tyto materiály
následně navráceny. Zlínský kraj si tyto materiály ani v rámci uzavřené smlouvy s autorem Studie
neobjednal, a ani následně předaná Studie Vámi požadované materiály neobsahuje. Požadovanými
materiály Zlínský kraj tedy nedisponuje. V kontextu výše uvedeného je tak Váš požadavek na poskytnutí
licenční smlouvy bezpředmětný.
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