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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Povinný subjekt:  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem Praha 8, Na Slovance 1999/2,  

PSČ 182 00 

Žadatel: Jakub Hlavenka, narozený dne 10. 5. 1998, trvale bytem Oblá 460/81,  
PSČ 634 00 Brno 

 
Žádost doručena:  16. 1. 2023 
 
 
 
POŽADOVANÉ   INFORMACE:  
 
V souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem Brain 4 Industry – Inovační centrum, evidenční č. 
VVZ:Z2021-035000 
 
1. Jaký je aktuální stav stavebních prací? Kdy se očekává kolaudace objektu a předání díla?  

2. V případě prodlení stavby oproti plánovanému harmonogramu (uvedenému ve smlouvě o dílo 
uzavřené dne 26. 1. 2022 mezi Vámi a společností GEOSAN GROUP a.s.), jaký je důvod prodlení?  

3. Jaká je dosavadní prostavěnost stavby? Konkrétně v jaké výši bylo dosud generálním dodavatelem 
vyfakturováno za provedené práce a kolik z toho bylo již uhrazeno?  

4. Došlo na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 3. 2021 mezi Vámi a společností Euro Managers, 
s.r.o. k plnění, které mělo spojitost s výše uvedenou veřejnou zakázkou?  
Pokud ano, odpovězte prosím také na následující:  
a) V jaké výši byly tyto služby uhrazeny?  

b) Jaký byl písemný výstup z této dodané služby?  

c) Tímto Vás také zdvořile žádám o zaslání tohoto písemného výstupu.  
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5. Byla k výše uvedené veřejné zakázce dodána projektová dokumentace ze strany Bogle Architects 
s.r.o. podle smlouvy o dílo uzavřené mezi Vámi a společností Bogle Architects s.r.o.?  
 
Pokud ano, prosím odpovězte na následující:  
a) V jaké výši byly uhrazeny tyto práce?  

b) V jaké lhůtě byla tato projektová dokumentace dodána?  

c) Tímto Vás také zdvořile žádám o zaslání kopie protokolu o převzetí díla a předané projektové 
dokumentace v elektronické podobě  
 
POSKYTOVANÉ INFORMACE: 
 
I. Informace k dotazu 1. 

 
Informace je informací veřejně dostupnou a dohledatelnou na adrese: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21770693 
 
II. Informace k dotazu 2. 

 
Informace je informací veřejně dostupnou v dodatku ke smlouvě č. 1 na adrese: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21770693 
 
III. Informace k dotazu 3. 

 
Informace je informací veřejně dostupnou a dohledatelnou na adrese: 
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932 

 
IV. Informace k dotazu 4. 

Žádná smlouva o dílo uzavřená dne 1. 3. 2021 mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. a Euro 
Managers neexistuje 

 

V. Informace k dotazu 5. a) a b) 

Přílohou zadávací dokumentace k zakázce s názvem Brain 4 Industry – Inovační centrum, 
evidenční č. VVZ: Z2021-035000 byla projektová dokumentace zpracovaná společností Bogle 
Architects s.r.o. 
a) Informace je informací veřejně dostupnou a dohledatelnou na adrese: 

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-
2cd93fe6f932/zakazka/P21V00000035 

b) Projektová dokumentace byla dodána na základě Zápisu o ukončení předání díla ze dne  
2. 8. 2021. Dne 17. 1. 2022 bylo potvrzeno veškeré odstranění vad díla. 
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VI. Informace obsažené v dotazu 5. c) „zaslání kopie protokolu o převzetí díla a předané 
projektové dokumentace v elektronické podobě“  

Požadované informace dle čl. VI. povinný subjekt poskytne po zaplacení úhrady dle čl. VI. b).  
 

a) Vyčíslení úhrady dle § 17 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.  
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-fzu-
av-cr-v-v-i  činí cena 1 hodiny vyhledávání informací 370 Kč. 

 
b) Úhrada činí 370 Kč a je splatná na účet 2106535627/2700, ks 0308, vs 10051998. 

 
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 doruční stížnosti je adresa sídla povinné osoby, v případě elektronické 
doručení e-podatelna@fzu.cz. 

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

 
 
 
 
 

Ing. Jaroslav Bezděk, 
vedoucí THS 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
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