
2.3.2023 
 
Povinný subjekt: 
 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky  

se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3  

IČO: 04095316 
(dále také jen „Zadavatel“) 
 

Žadatel: 
 

 
Žádost o informace 

 
Dobrý den, 
 
v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Obnova HW,“ část veřejné zakázky „1. Obnova 
HW, část Servery“ (dále také jen „Veřejná zakázka“) Vás žádám o: 
 

1) sdělení, jaké úkony provedl Zadavatel v souvislosti s hodnocením a posuzováním 
nabídek od 1.2.2023 do 2.3.2023? 

2) kolik nabídek Zadavatel přijal? 
3) sdělení, zda již Zadavatel vyzval některého z účastníků zadávacího řízení k vysvětlení či 

doplnění nabídky? 
a. pokud již zadavatel vyzval některého z účastníků zadávací řízení k vysvětlení či 

doplnění nabídky, kdy se tak stalo? 
b. pokud již zadavatel vyzval některého z účastníků zadávací řízení k vysvětlení či 

doplnění nabídky, žádám Zadavatele o poskytnutí žádosti, kterou účastníkovi 
zaslal. 

4) poskytnutí veškeré komunikace, kterou zadavatel vedl s účastníky zadávacího řízení 
ode dne 1.2.2023 do 2.3.2023. 

 
Tato žádost je podána podle zákona č. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím. 
 
Obsahují-li požadované informace důvěrné informace, mohou být důvěrné informace 
upraveny tak, aby byly nečitelné. 
 
S pozdravem, 
 



 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky   E-mail: @crr.cz IČ: 04095316 
U Nákladového nádraží 3144/4 Telefon: č..: 236021/0710 
130 00 Praha 3 - Strašnice    ID datové schránky: mt6427q 
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Věc: Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 
 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále „Centrum“) jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), vydává v souladu  
s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, k žádosti žadatele 

(dále jen „žadatel) ze dne 3. března 2023 o poskytnutí 
informací v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Obnova HW,“ část veřejné zakázky „Servery“ 
(dále jen „žádost“) toto rozhodnutí:  

(I.) Informace požadované žadatelem v bodech 1) a 2) žádosti se poskytují takto: 
1) 24. února 2023 proběhlo otevření nabídek a bylo zahájeno posuzování a hodnocení nabídek. 

Zadávací řízení nebylo ukončeno. 
2) Zadavatel obdržel 4 nabídky. 

 

(II.) Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí 
informací částečně odmítá, a to v bodech 3) a 4) žádosti. 

Odůvodnění: 

Informace požadované žadatelem v bodech 1) a 2) žádosti Centrum žadateli poskytuje. 
Informace požadované žadatelem v bodech 3) a 4) žádosti Centrum žadateli neposkytuje 
z následujících důvodů. Žadatel v bodech 3) a 4) žádosti žádal: 
„3) o sdělení, zda již Zadavatel vyzval některého z účastníků zadávacího řízení k vysvětlení či 
doplnění nabídky? 

a. pokud již zadavatel vyzval některého z účastníků zadávací řízení k vysvětlení či doplnění nabídky, 
kdy se tak stalo? 

b. pokud již zadavatel vyzval některého z účastníků zadávací řízení k vysvětlení či doplnění nabídky, 
žádám Zadavatele o poskytnutí žádosti, kterou účastníkovi zaslal. 
4) poskytnutí veškeré komunikace, kterou zadavatel vedl s účastníky zadávacího řízení 
ode dne 1.2.2023 do 2.3.2023.“ 
Požadované informace se týkají zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Obnova 
HW“, část Servery, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-041519, 

systémové číslo NEN N006/22/V00026432/001, které nebylo do dne podání žádosti ani vydání tohoto 
rozhodnutí ukončeno. Jak plyne z obsahu žádosti, požadované informace se týkají informací o obsahu 
jednotlivých nabídek, a to minimálně v rozsahu jejich úplnosti, resp. neúplnosti a učiněných úkonech 
zadavatele, např. podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“). Podle ust. § 218 odst. 2 písm. a) ZZVZ však takové informace z probíhajícího zadávacího 
řízení (tj. které nebylo ukončeno) nelze poskytnout jakékoliv osobě. Žadatel, jak je Centru známo  
z jeho úřední činnosti v dané veřejné zakázce, navíc jedná v zadávacím řízení za jednoho z účastníků. 
Smysl § 218 odst. 2 písm. a) ZZVZ spočívá ve vyvažování zájmu na transparentnosti zadávacího 
řízení a zájmu na jeho korektnosti. Přitom platí, že do ukončení zadávacího řízení převažuje zájem na 
čistotě soutěže mezi účastníky, a proto není v průběhu řízení žadatelům umožněno získat informace  
o obsahu nabídek, ke kterým patří i informace o jejich úplnosti, resp. neúplnosti a učiněných úkonech 

 

Č.j.: CENT   5622/2023 Vyřizuje: V Praze, dne 13.3.2023  
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Centrum pro regionální rozvoj České republiky   E-mail: @crr.cz IČ: 04095316 
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zadavatele (včetně obsahu takových úkonů) směřujících například k objasnění nebo doplnění údajů 
jednotlivých nabídek. 
 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání na základě ustanovení § 16 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se 
podává k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jakožto nadřízenému orgánu Centra podle §14 a odst. 1 
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a to 
prostřednictvím Centra. 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

 
Ing. Zdeněk Vašák 
Generální ředitel 
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