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15.2.2022 

POŽADOVANÉ INFORMACE: 

V souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem Nový pavilon FZÚ, Na Slovance - generální dodavatel
stavby, ID zakázky VZ0059994 

1. Zda již došlo k dokončení výše specifikované veřejné zakázky, a v souvislosti s tím taktéž k dokončení 
veškerých stavebních prací.

2. Jaká celková částka byla k dnešnímu dni vyplacena generálnímu dodavateli stavby, tedy společnosti 
OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno.

3. Žádost o poskytnutí všech příslušných proplacených faktur vystavených výše uvedeným dodavatelem 
v souvislosti s touto zakázkou. 
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POSKYTOVANÉ INFORMACE: 

I. Informace k dotazu ad 1)

Informace o stavu veřejné zakázky je informací veřejně dostupnou a dohledatelnou na adrese: 

http s: U e-za kazky. cz/profi I-zadavate le/7 4e987 e 1-b4a 1-45 71-b8b6-2 cd93fe6f932/za kaz ka/P 18V00000181 

V současné chvíli probíhá ze strany Zhotovitele stavby odstraňování vad a nedodělků. 

li. Informace k dotazu ad 2)

Informace je informací veřejně dostupnou a dohledatelnou na adrese: 

http s :lj e-za ka zky .cz/prof i I-zadav ate le/7 4e987 e 1-b4a1-45 71-b8b6-2 cd9 3fe6f93 2/ za ka zka/P 18V00000 181 

Uvedená částka je shodná s vyplacenou částkou ke dni podání žádosti o informace. 

Ill. Informace obsažené v dotazu ad 2) ,,zaslání všech faktur vystavených zpracovateli v souvislosti 
s touto zakázkou" (z kontextu vyplývá požadavek na poskytnutí listin - faktur vystavených 
zhotovitelem stavby OHLA ŽS, a.s.). 
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Požadované informace dle čl. Ill. povinný subjekt poskytne po zaplacení úhrady dle čl. Ill b). 

a) Vyčíslení úhrady dle§ 17 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.
Činnosti v souvislosti poskytnutím informací dle čl. Ill:
Vyhledání dokladů, odstranění osobních údajů na listinách, kompletace dokladů, jejich příprava k 
elektronickému odeslání, vše v rozsahu 1 hodiny.
Dle sazebníku úhrad FZÚ uvedeného na https://www.fzu.cz/o-fzu/uredni-deska/informace-
o-fzuav-cr-v-v-i činí cena 1 hodiny vyhledávání informací 370,- Kč.

b) Úhrada činí 370,- Kč a je splatná na účet 2106535627/2700, vs 19940222, do zprávy pro 
příjemce uveďte, prosím, číslo jednací.

c) Poučení o možnosti podat stížnost proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí 
informace: 

Proti výši úhrady lze podat stížnost ve lhůtě do 30 dnů, která začíná běžet dnem odeslání tohoto 
sdělení. Adresa pro doručení stížnosti je adresa sídla povinné osoby, v případě elektronického 
doručení e-podatelna@fzu.cz. 

O stížnosti rozhoduje statutární orgán do 15 dnů ode dne jejího doručení. 
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