ELEKTORNICKY (EMAILEM)

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne:

09. 05. 2018

č.j.: 1/2018

Věc:

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Vážený pane inženýre,
dne 24. 04. 2018 obdržela společnost SNEO, a.s., IČ: 27114112 Vaši žádost o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění (dále jen „InfZ“).
Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí následující informace:

Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o
poskytnutí následujících informací z průběhu realizace veřejné zakázky malého rozsahu č.
VŘ/14/2016 – „ZŠ Petřiny sever – spojovací krček mezi ZŠ a ŠJ“
1. Výměr výše penále zhotoviteli ISPD s.r.o. za nedodržení termínu výstavby
2. Výměr výše penále zhotoviteli ISPD s.r.o za nedodržení termínu odstranění vad a
nedodělků
3. Celková výše ceny realizovaného díla se samostatným výkazem víceprací a průběžné
fakturace
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše
úhrady nákladů, budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v písemné formě na adresu uvedenou níže/v elektronické
formě emailem a to prosím v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti.
Na tomto přímém poskytnutí informace trvám i v případě, že byla již zveřejněna.
(dále „Žádost“)
Tímto bylo rozhodnuto o
o d m í t n u t í č á s t i V a š í ž á d o s t i.

SNEO, a.s. se sídlem:
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Odůvodnění:
Ustanovení §15 odst. 1 InfZ stanoví, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti,
nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o
odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. V případě Vaší Žádosti se
tato Žádost odmítá v rozsahu bodu 1 (Výměr výše penále zhotoviteli ISPD s.r.o. za
nedodržení termínu výstavby) a 2 (Výměr výše penále zhotoviteli ISPD s.r.o za nedodržení
termínu odstranění vad a nedodělků), a to s odkazem na ust. § 2 odst. 4 InfZ; cit.: Povinnost
poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací. Důvodem je konkrétně neexistence požadovaných dokumentů, neboť povinný
subjekt v současné době nedisponuje podkladovými materiály (znaleckým posudkem), které
by vznik těchto dokumentů dostatečně odůvodňovaly.
V rozsahu Žádosti vymezené bodem 3 (Celková výše ceny realizovaného díla se
samostatným výkazem víceprací a průběžné fakturace) poskytuje povinný subjekt
následující informace:
Celková výše ceny díla dle smlouvy o dílo č. VŘ/14/2016 ze dne 25. 07. 2017 (dále „SOD“) činí
3.926.938,00 Kč bez DPH. S ohledem na pozastavenou fakturaci ze strany zhotovitele ISPD
s.r.o. (závěrečná fakturace nebyla provedena) Vás upozorňujeme, že uvedená cena dle SOD
nemusí být konečná. Dále v souvislosti s touto částí Žádosti přikládáme následující listiny, které
jsou přílohou tohoto dokumentu:
1)
2)
3)
4)

Faktura
Faktura
Faktura
Faktura

č.
č.
č.
č.

170100003
170100043
170100055
170100063

vč.
vč.
vč.
vč.

soupisu
soupisu
soupisu
soupisu

provedených
provedených
provedených
provedených

prací
prací
prací
prací

a
a
a
a

dodávek
dodávek
dodávek
dodávek

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává na adresu společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, příp.
elektronickými prostředky.
S pozdravem

Ing. Petr Macháček
Místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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