
 

  

Sdělení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

 

Univerzita Pardubice dne 28. června 2019 obdržela žádost o poskytnutí informace nazvanou „Žádost o 

informace týkající se veřejné zakázky „Fakulta chemicko-technologická Pardubice“ jež byla prováděna 

v období let 2006 – 2009, Fakulta Pardubice“, v níž se žadatel M. C. dožaduje následujících informací:  

 

a) Žádám o protokol ke skartaci, jež je v dopise z 24. 6. 2019 uvedena. 
 

Odpověď: Univerzita Pardubice v souladu s ustanovením § 4a odst. 2 písm. b) zákona poskytuje kopii 

dokumentu obsahující požadovanou informaci. Protokol o skartačním řízení č. 65/2019/OAM ze dne  

13. 5. 2019 je součástí Přílohy č. 1 k poskytnutí informace dle výše uvedeného zákona.  

 

 
b) Žádám o sdělení informace o tom, kdo dal příkaz ke skartaci. 

 
Odpověď: Skartační řízení je postup, při kterém se vyřazují dokumenty, jimž uplynuly skartační lhůty 

v souladu se  se Spisovým řádem Univerzity Pardubice.  

 

 
c) Žádám o sdělení informace o tom, zda můžou být skartovány písemnosti, jež jsou v právním zájmu 

daňového poplatníka, a zakázka dle trestního spisu POLICIE ČR vykazuje fakta, že byla 
předražena  nebylo uplatněno penále v hodnotách cca 1 miliardy, dále podezření že na zakázce 
nebyli užity rozpočtem určené rozsahy materiálů a nahrazeny levnější konstrukce a materiály, což 
by ukazovalo na dalších 50 – 200 milionů ztrát pro investora a tedy daňového poplatníka.  
 

Odpověď:  

Jak již bylo uvedeno v odpovědi ze dne 26. listopadu 2018 pod č.j.: skve/0119/18, Univerzita Pardubice 

výše uvedené tvrzení odmítá a nedisponuje žádnou takovou zprávou, která by toto tvrdila. 

Naopak po ukončení akce v době od 1. 10. 2010 do 25. 11. 2010 byla na Univerzitě Pardubice 

provedena následná kontrola Finančním ředitelstvím Hradec Králové, jejímž předmětem bylo prověření 

správnosti použití účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 2006 - 2009 na 

kontrolovanou akci a dodržování obecně závazných předpisů v kontrolované oblasti. V protokolu z této 

kontroly ze dne 25. 11. 2010 bylo konstatováno, že akce byla realizována dle schváleného investičního 

záměru s tím, že bylo ověřeno splnění závazných termínů, parametrů, financování a podmínek daných 

rozhodnutím o poskytnutí dotace a účel použití dotace.  

Dále pak tato akce byla kontrolována Nejvyšším kontrolním úřadem (dále jen „NKÚ“) v době od  

9. 2. 2012 do 29. 5. 2012. NKÚ ze shromážděných podkladů a poznatků pořizuje kontrolní protokol, což 

je dokument o několika desítkách stran, na který se ze zákona vztahuje mlčenlivost. Zjištěné skutečnosti 

se opírají o důkazní materiály, které kontroloři v rámci kontroly získali od kontrolovaných osob i z jiných 

relevantních zdrojů. Závěrem kontroly NKÚ bylo, že stavba Fakulty chemicko-technologické byla 

dokončena v souladu se smlouvami, projektované parametry akce byly naplněny, stavba byla řádně 

zkolaudována a předána do užívání. Od té doby reálně slouží naplno především studentům a 

akademikům pro vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti, ale také 

široké veřejnosti. 

S ohledem na výše uvedené Univerzita Pardubice sděluje, že není žádný důvod, proč by písemnosti, 

jimž uplynuly skartační lhůty, nemohly být skartovány. 

 

 



 

 
d) Pokud se v předešlé korespondenci universita vyjádřila, že odpověď na předešlou žádost o 

informace má nalezenou a žádá zaplacení poplatku a má tedy informace nalezené, pak i tyto 
informace, jejichž nalezení platil daňoví poplatník, universita skartovala? Což ale není možné, 
protože tyto informace musí být nadále dostupné a vzhledem k tomu že informace má ve svém 
spise i POLICIE ČR v rámci trestního řízení tak se všechny informace dají porovnat.  

 
Odpověď:  

Univerzita Pardubice tyto dříve Vámi požadované informace, jež byly vyhledány v souvislosti s žádostí 

ze dne 11. listopadu 2018, skartovala. V době podané žádosti, tj. k 11. listopadu 2018 byly tyto 

informace dostupné, a to až do uplynutí zákonné šedesátidenní lhůty pro zaplacení úhrady (tedy do  

25. 1. 2019).  

K 1. lednu 2019 uplynula doba, po kterou bylo nutné požadované dokumenty uchovávat z důvodů 

správních a provozních. V souladu se skartační lhůtou danou vnitřním pokynem (Spisovým řádem a 

Skartačním plánem) a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Univerzita Pardubice podala v dubnu 2019 návrh na vyřazení 

dokumentů a zahájila skartační řízení. Na základě posouzení skartačního návrhu a následně 

provedeného skartačního řízení, byly dokumenty skartovány.  

 
 

e) Podle jakého paragrafu byli listiny skartovány. 
  

Odpověď: Požadované informace byly v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 499/2004 Sb.,  

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě 

posouzení skartačního návrhu a následně provedeného skartačního řízení, skartovány.  

 

Příloha č. 1. Protokol o skartačním řízení č. 65/2019/OAM ze dne 13. 5. 2019 
 


