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VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE 
Legislativně právní odbor | U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 
 

 

 
 
 
 

Adresát:  

 

Naše zn.:       

Váš dopis zn.:       

 
Vyřizuje:  

Tel./fax:       

E-mail:  

  
Datum: 29. 11. 2022 

Počet listů: 3 

Přílohy: – 
 

Prostřednictvím elektronické adresy (emailem) 
 
 
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 
Vážení,  
 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále 
jen „VFN“), obdržela dne 22. 11. 2022 žádost společnosti  o poskytnutí informací, ve které 
VFN žádáte o poskytnutí informací týkajících se veřejné zakázky malého rozsahu realizované zakázkou e-
tržiště č. T004/22V/00012428 ze dne 25.10.2022 s názvem ,,Ručníky papírové role“, kterážto byla zadána VFN 
jakožto zadavatelem (dále také jen jako „předmětná zakázka“). 
 
Pod bodem 2) Vaší žádosti jste dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím“), žádali o: 
 

− „informaci týkající se zpřístupnění obsahu nabídek jednotlivých účastníků zadávacího řízení“ 
 
K tomuto dotazu uvádí VFN následující odpověď: 
 
Veškeré informace o obsahu nabídek jednotlivých účastníků jsou obsaženy v oznámení o výběru dodavatele 
předmětné zakázky, které Vám bylo v prostředí elektronického tržiště Tendermarket odesláno dne 10. 11. 
2022 v 7:57 hod a bylo z Vaší strany přečteno téhož dne v 8:17 hod. Informace obsažené v oznámení o 
výběru dodavatele přesto nelze považovat za zveřejněné ve smyslu § 6 zákona o svobodném přístupu 
k informacím, proto níže ještě jednou uvádíme relevantní část oznámení o výběru dodavatele, v níž je 
shromážděn veškerý obsah nabídek jednotlivých účastníků. 
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Pořadové 
číslo nabídky 

Obchodní 
firma/název/j 

méno a 
příjmení 

dodavatele 

Nabídková cena Celkový počet bodů Datum a čas doručení 

1  

 

929 280,00 Kč bez DPH 100,00 02.11.2022 14:22:34 

2  935 520,00 Kč bez DPH 99,333 03.11.2022 16:03:12 

4  
 

1 137 600,00 Kč bez DPH 81,6878 04.11.2022 08:23:08 

5  1 328 640,00 Kč bez DPH 69,9422 04.11.2022 09:25:10 

3  1 536 000,00 Kč bez DPH 60,50 03.11.2022 18:28:33 

6  

 

1 844 640,00 Kč bez DPH 50,3773 04.11.2022 09:59:07 

 
Pro úplnost VFN dodává, že součástí žádosti společnosti  ze dne 22. 11. 2022 byla pod 
bodem 1) i dílčí žádost dle § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „ZZVZ“). Pod bodem 1) jste žádali o: 
 

− „výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, který bude obsahovat: 
 

− seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci 
 

− u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ, ekonomické kvalifikace 
a technické kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace 
 

− seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je 
zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a) ZZVZ“ 

 
Uvedená žádost nebyla učiněna v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a svým obsahem se 
proto jedná o obecnou žádost dle ZZVZ. Uvedená žádost tak byla posouzena s přihlédnutím k 
relevantním ustanovením ZZVZ, zejména pak s přihlédnutím k zásadám obsaženým v § 6 ZZVZ. 
 
Podle § 27 písm. a) ZZVZ veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 
je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč. 
 
Podle § 31 ZZVZ zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím 
zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6. 
 
VFN s ohledem na výše uvedená zákonná ustanovení na tomto místě uvádí, že předmětná zakázka byla 
zakázkou malého rozsahu dle § 27 písm. a) ZZVZ, jelikož předpokládaná hodnota plnění předmětné zakázky  
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byla nižší než 2 000 000 Kč. VFN jako zadavatel tak nebyla povinna předmětnou zakázku zadat v zadávacím 
řízení, ale byla pouze povinna dodržet zásady stanovené v § 6 ZZVZ. VFN proto konstatuje, že Vámi zmiňované  
ustanovení § 123 ZZVZ se na předmětnou zakázku nevztahuje a VFN tak Vámi požadované informace v režimu 
§ 123 ZZVZ není povinno poskytnout.  
 
Přesto s odkazem na zásady vyjádřené v § 6 ZZVZ VFN uvádí k jednotlivým částem Vaší žádosti učiněné 
v režimu dle ZZVZ následující obecné odpovědi, které jsou patrné z veřejně přístupné výzvy k podání nabídek 
a zadávací dokumentace předmětné zakázky, dostupné na webu www.tendermarket.cz: 
 

1) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci. 

Dle výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace předmětné zakázky zadavatel 
nepožadoval prokázání splnění kvalifikace účastníků. 
 

2) U požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ, ekonomické kvalifikace a technické 
kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace 

Dle výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace předmětné zakázky zadavatel 
nepožadoval splnění profesní způsobilosti ani ekonomické či technické kvalifikace účastníků. 
 

3) Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je 
zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a) ZZVZ 
 
Seznam dokladů nebo vzorků jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy je součástí 
zadávací dokumentace předmětné zakázky. 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
 

 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
 
 
 




