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- odpověď na žádost o informace dle 106/1999 Sb.  
 
Archiv bezpečnostních složek zaevidoval dne 21. 11. 2016 pod č.j. ABS 9307/2016 R Vaši 
žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětem žádosti jsou informace, týkající se stavby „Zateplení 
obvodového pláště objektu ABS Braník.“ 
 
Dle zákona č. 106/1999 Sb. je povinností povinného posoudit žádost nejprve z formálního 
hlediska. Vaše žádost splňuje formální požadavky, avšak není podepsána jednatelkou 
společnosti žadatele. Vyzýváme Vás ke sdělení, zda žádost o informace dle zákona č. 
106/1999 Sb. zaslaná společností byla podepsána oprávněnou osobou. 
Pokud ano, doložte toto tvrzení odpovídajícím dokladem. 
 
V žádosti jste požadovali následující informace: 

 
 
 



Ad 1/ 
Výkon TDI provádí pro Archiv bezpečnostních složek jako objednatele na stavbě „Zateplení 
obvodového pláště objektu ABS Braník“ pan Pavel Šmahel, se kterým byla uzavřena příkazní 
smlouva o zajištění technického dozoru na stavbě. Smlouvou příkazce zavázal příkazníka 
vykonávat technický dozor na stavbě dle projektové dokumentace vypracované firmou Atelier 
EGIS spol. s r.o. a dále dle požadavků příkazce. 
Technický dozor byl vybrán po průzkumu trhu formou poptávky pro vypracování cenové 
nabídky třemi oslovenými ve znění: „Dobrý den, v souvislosti s realizací investiční akce 

Zateplení objektu ABS Braník, poptává organizace technický dozor. Pokud máte zájem 

provádět technický dozor na této stavbě, termín realizace 1.8. – 15. 11. 2016, laskavě 
prosím o zaslání cenové nabídky, která by spočívala v  hodinové sazbě za výkon 
technického dozoru.“ Všichni tři oslovení poslali svoji nabídku v tomto pořadí: 

Pavel Šmahel.  
Byla vybrána zpracovaná cenová nabídka s nejvýhodnější cenou. Proplacena byla celková 
částka 88.500,- Kč za období čtyř měsíců. 
 
Pro výkon koordinátora BOZP byla přímým oslovením vybrána paní Barbora Jurčovská, 
se kterou byla uzavřena příkazní smlouva o zajištění výkonu koordinátora BOZP pro stavbu 
„Zateplení obvodového pláště objektu ABS Braník“. Výše odměny byla sjednána v celkové 
výši 9.800,- Kč a byla proplacena. 
 
Důvod, proč nebylo vypsáno výběrové řízení, vyplývá ze  zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který byl platný a účinný v době 
uzavírání smluv s technickým dozorem na stavbě a koordinátorem BOZP.  
 
Na Vaši žádost jsou přiloženy kopie smlouvy o zajištění technického dozoru na stavbě mezi 
příkazcem a příkazníkem a kopie příkazní smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP 
mezi příkazcem a příkazníkem. 
 
Ad 2/  
Znalecký posudek bude teprve pro Archiv bezpečnostních složek na stavbě „Zateplení 
obvodového pláště objektu ABS Braník“ proveden Ing. Ladislavem Bukovským. Tato 
znalecká a expertní kancelář byla Archivem přímo oslovena. Byla zaslána objednávka, kterou 
v příloze na Vaši žádost přikládáme. K dnešnímu dni nebylo nic proplaceno. 
 
Důvod, proč nebylo vypsáno výběrové řízení, vyplývá ze  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který je účinný od 1. 10. 2016. 
  
 

S pozdravem 
 
 
 
 
        Mgr. Světlana Ptáčníková 
       ředitelka Archivu bezpečnostních složek 
            podepsáno elektronicky 
 
 























O B J E D N Á V K A č ís lo :  O /01/20160157  

V Praze 

Dne: 16.11.2016 00:00:00 

Vyřizuje: Kremlová Gabriela Ing. 

Telefon: 221 008 111 

ABS zřízen zákonem č. 181/2007 Sb. 

Číslo objednávky uvádějte na faktuře. 
 

 Objednatel IČ: 75112817   

 Archiv bezpečnostních složek  

 Siwiecova 2  

 130 00  Praha 3 Dodavatel IČ: 13101382 DIČ: 

CZ5504140015 

 LADISLAV BUKOVSKÝ 

Bankovní spojení ČNB  

Číslo účtu 6926031/0710 Švábky 52/2 

 180 00   Praha 

 

 

Objednáváme:   Znalecký posudek 
 

Objednáváme u Vás znalecký posudek na prováděnou stavební práci - Zateplení obvodového pláště 

budovy Braník. 

 

Předpokládaná cena s DPH: 

Termín dodání: 20.prosinec 2016

 

 

 

Kremlová Gabriela Ing. 

   

 

 




