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Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Vážená paní magistro, 

 

dne 24. 2. 2021 jsme obdrželi prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o informace 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „žádost“), ve které nás žádáte o poskytnutí informací týkajících se zadávacího řízení k 

námi vyhlášené veřejné zakázce s názvem „Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu „C“. 

Konkrétně žádáte o informaci, jakým způsobem byla stanovena předpokládaná hodnota uvedené 

veřejné zakázky (§ 16 odst. 6 ZZVZ) a pokud jsme předpokládanou hodnotu stanovili zcela anebo 

i jen částečně na základě ÚRS, či jiné cenové soustavy, žádáte o informaci, kterou konkrétní 

cenovou soustavu jsme použili (včetně uvedení roku a případného koeficientu přepočtu). 

 

K Vaší žádosti v zákonné lhůtě sdělujeme následující.  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky s názvem „Přístavba, nástavba a stavební 

úpravy pavilonu „C“ – část A (Hemodialýza s Gastroskopie) “ byla stanovena postupem podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a byla 

provedena na základě kontrolního rozpočtu, který měla Nemocnice České Budějovice, a.s. (dále 

jen „Nemocnice“) ve formě výkazu výměr vypočteného od projektanta předmětné stavby s jeho 

korekcí na základě vlastních zkušeností Nemocnice se zadáváním obdobných investičních akcí 

Nemocnice. Kontrolní rozpočet zpracovaný projektantem byl vypracován s využitím ceníku ÚRS, 

a to konkrétně ÚRS-2020/01, přičemž ale tento ceník byl v kontrolním rozpočtu použit pouze 

částečně, neboť některé položky (např. konkrétní velikosti výplní okenních otvorů apod.) 

v žádných cenících s přesně stanovenou specifikací dle projektové dokumentace podrobně 

uváděny nejsou.  
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Závěrem uvádíme, že bychom uvítali, pokud by se žadatel na Nemocnici v obdobné záležitosti 

příště obrátil přímo se žádostí o konzultaci bez nutnosti dotaz formulovat v režimu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. MUDr. Jaroslav Novák, MBA 

předseda představenstva člen představenstva 

Nemocnice České Budějovice, a.s. Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 




