
 
 

  

 

         

SARSTEDT spol. s r.o. 

        Pod Pekárnami 338/12 

        190 00 Praha 9 

 

Věc: Odpověď na žádost o informace 

 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, jako povinný subjekt 

dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, obdržel dne 14.08.2018 Vaši žádost o poskytnutí informací, která je 

evidována pod č. j. ÚMG/OFFICE/2018/660. 

Své požadavky jste ve shora označené žádosti specifikovali takto: 

„Na základě zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím a zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, žádáme o nahlédnutí do zápisu o posouzení hodnocení 

nabídek uchazečů k VZ 18-202 ÚMG a pořízení si kopií k částem 5 a 6 – laboratorní materiál E, 

F v nejbližším možném termínu po našem vyrozumění. Prosíme, o sdělení termínu, místa a 

kontaktní osoby.“ Poté jste specifikovali zakázku a zadavatele. 

 

Na základě shora specifikované žádosti povinný subjekt uvádí následující: 

- dle § 218 odst. 2 písm. a) Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a 

osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení; 

- dle § 218 odst. 2 písm. b) za středníkem ZZVZ výše uvedené neplatí pro informace, které 

má zadavatel povinnost podle ZZVZ uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru 

dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo 

v písemné zprávě zadavatele; 

- dle komentovaného ustanovení § 218 ZZVZ je zadavatel povinen výše uvedené informace 

poskytnout až poté, co byly vytvořeny, resp. které má zadavatel již k dispozici; těmito 

informacemi jsou informace, které jsou výsledkem určité fáze zadávacího řízení, tato fáze 

je již ukončena a tyto informace jsou patřičně zpracovány. 

 

Na základě výše uvedeného povinný subjekt sděluje žadateli, aby v případě, že bude chtít 

nahlédnout do zápisu o posouzení hodnocení nabídek uchazečů k VZ 18-202 ÚMG a pořídit si 

kopie k částem 5 a 6 – laboratorní materiál E, F, vždy však za podmínek uvedených výše, se 

telefonicky předem, tj. alespoň 24 hodin dopředu, anebo prostřednictvím e-mailové komunikace 

alespoň 48 hodin dopředu, domluvil s kontaktní osobou na požadovaných úkonech. Kontaktní 

osobou je Mgr. David Grussmann (telefon: +420 296 443 135, e-mail: 

david.grussmann@img.cas.cz + v kopii radmila.magazu@img.cas.cz) a místem kancelář 0.120 

v přízemí budovy F na výše uvedené adrese povinného subjektu. 

 

V Praze dne 29.08.2018 



 
 

  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Mgr. David Grussmann 

právník 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
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