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v Praze dne 21. 8. 2019
č.j.: FZU/dse-00499/2019
B. A. Mike Pán, Dr. h. c.
Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ
Duškova 1041/20, 150 00 Praha 5
Vaše č.j.: 8810/2019
Poskytnutí informací na základě ŽÁDOSTI dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Vážený pane bakaláři,
reagujeme na Vaši žádost ve věci subjektů Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02
Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec
Králové, IČO: 26007177.
V rámci Vaší žádosti požadujete zaslání:
a) veškerých relevantních podkladů ke vztahu mezi námi a uvedenými subjekty;
b) informace, zda byla u některých z předmětných vyhotovených děl (zakázek) uplatněna
reklamace vč. poskytnutí veškerých relevantních podkladů;
c) veškerých smluv, případně dodatků a příloh;
d) všech podaných nabídek uvedených subjektů bez ohledu na skutečnost, zda byla následně
s některým z uvedených subjektů uzavřena smlouva, či nikoli.
Jako přílohy tohoto dokumentu Vám tudíž v souladu s výše uvedeným zasíláme:
a) následující smlouvy o dílo uzavřené mezi spol. Domistav CZ a.s. a naší institucí:
- č. S14/175F ze dne 24. 11. 2014 včetně dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2014,
- č. S15/179F ze dne 21. 9. 2015 včetně dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2015,
- č. S18/011F ze dne 24. 1. 2018 včetně dodatků č. 1 ze dne 16. 4. 2018 a č. 2 ze dne 30. 4.
2018;
předávací protokoly k realizacím dle výše uvedených smluv;
b) informaci, že u žádného z předmětných vyhotovených děl (zakázek) reklamace uplatněna
nebyla;
c) následující smlouvy o dílo uzavřené mezi spol. Domistav CZ a.s. a naší institucí:
- č. S14/175F ze dne 24. 11. 2014 včetně dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2014,
- č. S15/179F ze dne 21. 9. 2015 včetně dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2015,
- č. S18/011F ze dne 24. 1. 2018 včetně dodatků č. 1 ze dne 16. 4. 2018 a č. 2 ze dne 30. 4.
2018;
d) nabídky spol. Domistav CZ a.s. podané v rámci zadávacích řízení k veřejným zakázkám
malého rozsahu, na základě, kterých byly uzavřeny výše uvedené smlouvy.
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