
Obsah žádosti ze dne 3. 10. 2019, odpověď dne 18. 10. 2019 

 

I. Žádost pana , IČ: , se sídlem  

, podaná elektronickou poštou „Žádám o zaslání zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce pod názvem „FN u sv. Anny v Brně – ICRC“, evidenční číslo v ISVZ: 

60028275, evidenční číslo zadavatele: i.d.: 138, druh veřejné zakázky: nadlimitní, stavební 

práce, druh zadávacího řízení: otevřené, finanční objem zakázky: 1 990 000 634,- Kč bez 

DPH.“, se dle ustanovení §9 odst. 1 ZSPI částečně odmítá v rozsahu příloh č. 5 - 7 

požadované zadávací dokumentace. 

II. V rámci zbylého rozsahu žádosti o informace zasíláme znění zadávací dokumentace vč. 

přílohy č. 1-4 zadávací dokumentace v příloze tohoto rozhodnutí. 

O d ů v o d n ě n í: 

Povinný subjekt obdržel dne 03. 10. 2019 žádost o poskytnutí informace evidovanou pod sp. zn. 

INFO/2019/002/Lu, kterou žadatel formuloval tak, jak uvedeno výše ve výroku I.  

Podle § 15 odst. 1 ZSPI platí, že „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve 

lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti“. 

Na základě žádosti žadatele povinný subjekt vyhledal dokumentaci předmětné veřejné zakázky, kde 

však zjistil, že má k dispozici pouze textovou část zadávací dokumentace vč. příloh č. 1 - 4 (1. vzor 

obsahu nabídky; 2. vzor krycího listu nabídky; 3. kvalifikační dokumentace; 4. vzorová smlouva o dílo 

s přílohou č. 7 smlouvy) a to v listinné podobě, zatímco přílohy č. 5 – 7 zadávací dokumentace 

(5. projektová dokumentace; 6. výkaz výměr; 7. vyjádření orgánů státní správy) v listinné podobě 

nemá. Kompletní zadávací dokumentaci převzal povinný subjekt na DVD od externí společnosti, která 

zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. administrovala. Bohužel ani opakované pokusy (3 pokusy 

na třech různých DVD mechanikách) nevedly k načtení DVD disku a nutno konstatovat, že toto DVD je 

již nečitelné. Po zjištění, že požadovanou informací Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně disponuje 

pouze z části, nezbylo, než požadovanou informaci poskytnout pouze v rozsahu, v jakém je povinnému 

subjektu dostupná a ve zbývající části (výrok I.) žádost odmítnout.  

 










































































