
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Žádost o informaci č. 2 ze dne 03.04.2018, Zámecká kavárna v Moravské Třebové 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace):   
 

1. Prosím o odůvodnění, proč město v roce 2016 vybralo, jako nového 
provozovatele zámecké kavárny firmu PCnet group a.s., která má 
nedohledatelnou vlastnickou strukturu. Akciové společnosti, které nemají 
zaknihované akcie, což je případ firmy PCnet group a.s., jsou od října 2016, 
zákonem vyloučeny z výběrových řízení měst a obcí. I přes tuto skutečnost, 
kterou jste již v Lednu 2016 museli znát, jste mezi firmy, které mají jasnou 
vlastnickou strukturu, vybrali zrovna tu jedinou firmu, u které nejsou 
dohledatelné majitelé. Prosím o vysvětlení. K tomu vysvětlení patří i 
informace, kdo tuto firmu vybral a kdo doporučil. 

2. Prosím o informaci z hlasování rady, ve kterém byla firma PCnet group a.s. 
vybraná jako provozovatel zámecké kavárny. Žádám tedy o sdělení, jak 
jmenovitě hlasovala rada města ve věci nového provozovatele zámecké 
kavárny.  

3. Podle mně dostupných informací, firma PCnet group a.s. zařizuje catering na 
většině kulturních akcí pro město. Prosím o sdělení kolik zakázek PCnet 
group a.s. dostala od města v roce 2017 a kolik za to město zaplatilo. Prosím 
o sdělení, na kolika akcích města počítáte s cateringem od firmy PCnet group 
a.s. v roce 2018 a odhad kolik catering na těchto akcích bude město stát 
peněz. Prosím o vysvětlení, proč město na kulturní akce, najímá catering který 
nemá dohledatelné vlastníky. Proč je to podle města v pořádku, když se již 
podle zákona, taková akciová společnost nesmí účastnit veřejných zakázek?    

 
 
Způsob poskytnutí informace: elektronickou poštou (e-mail) 
 
Dne: 10.04.2018 
 
 
Odpověď na žádost: 
 
ad 1) 
Úvodem zdůrazňuji, že v označené věci byla zveřejněna výzva k podání nabídek pro 
„Nájem nebytových prostor a provoz gastronomických služeb na zámku v Moravské 
Třebové“. Postup při výběru nájemce 1) není postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek a 2) byl v gesci ředitele kulturních služeb, s upřesněním viz sdělení 
níže: 



Magdalenin sál na zámku v Moravské Třebové, ve kterém se zámecká kavárna nachází, 
je součástí té části zámku, kterou užívá na základě smlouvy o výpůjčce příspěvková 
organizace města Kulturní služby města Moravská Třebová. Příspěvková organizace je 
oprávněna uzavírat smlouvy o nájmu vypůjčeného majetku, který dočasně nepotřebuje 
k plnění svých úkolů, přičemž k pronájmům majetku na dobu delší jednoho roku je nutný 
předchozí souhlas zřizovatele. Rada města byla proto obeznámena s návrhem formou 
podkladového materiálu pro jednání RM a po projednání uložila řediteli Kulturních 
služeb města Moravská Třebová uzavřít nájemní smlouvu na zámeckou kavárnu 
s firmou PCNET group a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, U Malvazinky 2670/30, PSČ 
150 00, IČO: 28487362 (usnesení č. 1275/R/250116). Neexistuje tedy smlouva 
uzavřená mezi městem a provozovatelem kavárny. Smlouva, která je přílohou tohoto 
sdělení, byla vyžádána od ředitele kulturních služeb s cílem vstřícně a věcně vyřídit Vaši 
žádost o informaci. 
V podrobnostech odkazuji také na „Odpověď na žádost  o informaci č. 1 ze dne 
03.04.2018“ ve věci zámecké kavárny v Moravské Třebové. 

 

ad 2) 

Ve věci „doporučení pro výběr provozovatele zámecké kavárny“, rada města přijala  
usnesení č. 1275/R/250116 (RM ukládá řediteli Kulturních služeb města Moravská 
Třebová uzavřít nájemní smlouvu na zámeckou kavárnu s firmou PCNET group a.s., se 
sídlem Praha 5 - Smíchov, U Malvazinky 2670/30, PSČ 150 00, IČO: 28487362), pro 
které hlasovalo 6 členů rady, tj. všichni přítomní členové rady (nepřítomen byl Mgr. M. 
Muselík). 
 

ad 3) 

K správnosti informací, které uvádíte v žádosti, se nevyjadřuji. 

Společnost PCnet group a.s. nebyla v r. 2017 obchodním partnerem města, který by 
realizoval na základě smlouvy (nebo objednávky) s městem catering pro kulturní akce 
města. (Organizování akcí, které zřejmě máte na mysli, včetně občerstvení, je plně 
v gesci Kulturních služeb města Moravská Třebová. Informací o uzavřených smlouvách 
v této oblasti nedisponujeme.) V rozpočtu města pro rok 2018 také není vyčleněna 
částka pro catering realizovaný Vámi v žádosti uváděnou firmou.   

 

 
 
JUDr. Jana Zemánková 
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka 
Městský úřad Moravská Třebová 
 


