
 

            

            

            

  

2.  ZZS 847/2020 

 

Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. 

ZZS OK jako povinnému subjektu byla doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 

Žádost o informace: 

Vážení, 

rád bych Vás tímto zdvořile požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů o elektronickou kopii nabídky společnosti RCS Kladno, 

s.r.o., se sídlem Mánesova 1772, 272 01 Kladno, IČ: 63495295, kterou tato společnost podala v rámci 

Vámi vyhlášené nadlimitní veřejné zakázky s názvem: „Informační systém ZOS, modernizace, servis a 

podpora nahrávacího zařízení, ovládání radiostanic a osvětlení heliportu“, část 1 veřejné zakázky, ev. 

č. ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-021834. 

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

viz příloha 

 

Rozhodnutí zpracoval: právní zástupce ZZS OK, administrovala Bc. Eliška Janečková, ved. 

sekretariátu ZZS OK, dne 24. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 1. 

Rozhodnutí 

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZSPI“), a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“) 

 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o., IČO: 00849103, se sídlem: Aksamitova 557/8, 779 

00 Olomouc, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZSPI (dále jen „povinný subjekt“), a zadavatel 

v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem Informační systém ZOS, modernizace, servis a podpora 

nahrávacího zařízení, ovládání radiostanic a osvětlení heliportu, evid. č. zakázky ve VVZ: Z2020-021834, 

rozhodla v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ZSPI a § 218 ZZVZ, o žádosti společnosti Abraham & Partneři, 

advokátní kancelář s.r.o. (dále jen „žadatel“) ze dne 10.09.2020  

takto: 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 218 ZZVZ se 

poskytnutí informace odmítá. 

 

Poučení o odvolání  

Odůvodnění: 

Povinný subjekt dne 11. 09. 2020 obdržel žádost žadatele o poskytnutí informací dle ZSPI, kterou žadatel 

požadoval poskytnutí elektronické kopie nabídky společnosti RCS Kladno, s.r.o., podané do části 1 veřejné 

zakázky s názvem „Informační systém ZOS modernizace, servis a podpora nahrávacího zařízení, ovládání 

radiostanic a osvětlení heliportu“, ev. č. VVZ: Z2020-021834. 

Dle § 218 odst. 2 písm. a) ZZVZ platí, že zadavatel neposkytne podle ZSPI, do ukončení zadávacího řízení 

informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení.  

Dle § 51 odst.1 ZZVZ je zadávací řízení ukončeno uzavřením smlouvy, rámcové dohody, zavedením dynamického 

nákupního systému nebo v okamžiku zrušení zadávacího řízení za podmínek stanovených v § 51 odst. 2 ZZVZ. 

Do doby vydání tohoto rozhodnutí však k ukončení zadávacího řízení nedošlo. 

S odkazem na § 218 odst. 2 písm. a) ZZVZ je proto povinný subjekt nucen žádost žadatele o poskytnutí 

elektronické kopie nabídky společnosti RCS Kladno, s.r.o., odmítnout, jak shora uvedeno ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

Poučení: 

V souladu s § 16 odst. 1 ZSPI a § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto 

rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu. O odvolání rozhoduje zřizovatel povinného subjektu, 

kterým je Olomoucký kraj. 

 

 

 
 

 


