
 
Fakultní nemocnice v Motole 
státní příspěvková organizace 
V Úvalu 84150 06 Praha 5 
V Brně 18. Listopadu 2014 
Věc:Poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb. 
Dle ust. § 13 a násl. zák. č. 106/1999 Sb., tímto: 
žádám 
o poskytnutí informací písemného sdělení k následujícím otázkám: 
 
1.Kolik smluv o provedení díla – projektové dokumentace, resp. o vypracování projektové 
dokumentace – fáze „studie“ nebo pro „výběr zhotovitele“ v návaznosti na zákon 137/2006 Sb., bylo 
celkem uzavřeno od 01. 01. 2010 do dnešního dne: 
-toto sdělení rozdělte na jednotlivé kalendářní roky, 
 
-uveďte jednotlivou výši předpokládaného objemu stavební činnosti a na základě čeho (kdo) 
zpracování dokumentace požadoval, 
 
-uveďte jednotlivou výši – cenu za vypracování projektové dokumentace a kdo dokumentaci 
zpracovával (zhotovitel) a zašlete kopie smluv, nebo sdělte názvy souborů o jaké smlouvy se jedná ve 
výčtu Vámi uváděných smluv na Vašich stránkách, 
 
-uveďte v jakých jednotlivých případech byla akce realizována, resp. došlo k provedení stavební 
činnosti (byla plánovaná stavební činnost realizována a provedena). 
 
-uveďte v jakých jednotlivých případech nebyla akce realizována a o jakou částku se v jednotlivých 
případech jednalo (za projekční práce); současně uveďte důvod, proč nedošlo k realizaci stavební 
činnosti a název zhotovitel projektové dokumentace, 
 
-uveďte v jakých jednotlivých případech nebyla akce realizována z důvodů objednatele a z důvodů 
zhotovitele projektové dokumentace, o jakou částku se v jednotlivých případech jednalo (za projekční 
práce); současně uveďte důvod, proč nedošlo k realizaci stavební činnosti. 
 
 
Z důvodů financování Vaší nemocnice ze státního rozpočtu očekávám v zákonem stanovené lhůtě 
písemnou odpověď na tuto informaci, nebo správní rozhodnutí o této žádosti. 
Toto podání je žádostí o poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb., jakákoli jiná účelová 
interpretace tohoto podání je nepřípustná. 
S pozdravem 
xxxxxxx 



 

Korespondence se žadatelem 

 

        e- mail s žádostí o poskytnutí informací podle zák. 106/1999 Sb. 

        žádost o poskytnutí informací podle zák. 106/1999 Sb. 

        žádost FNM o doplnění údajů 

        doplnění údajů  

        poskytnutí informací podle zák. 106/1999 Sb 

        stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

        poskytnutí informací podle zák. 106/1999 Sb. 

 

Poskytnuté údaje 

 

Smlouva o dílo č. 2011/0266 

Smlouva o dílo č. 2012/0940 

Smlouva o dílo č. 2012/0942 

Smlouva o dílo č. 2013/0236  

Smlouva o dílo č. 52004115/14 

Smlouva o dílo č. 340/14 

 

Pro velký objem dat uvádíme pouze seznam 

 

Požadavek : 

„ - toto sdělení rozdělte na jednotlivé kalendářní roky“ 

 

Odpověď : 

rok 2011:  

Smlouva o dílo č. 2011/266 

 

rok 2012 

Smlouva o dílo č. 2012/0940 

Smlouva o dílo č. 2012/0942 

 

rok 2013 

Smlouva o dílo č. 2013/0236 

 

rok 2014 

Smlouva o dílo č. ……. 

Smlouva o dílo č. 340/14 

 

Požadavek: 

„ - uveďte jednotlivou výši předpokládaného objemu stavební činnosti a na základě čeho 

(kdo) zpracování dokumentace požadoval“ 

 

Odpověď: 

Smlouva o dílo č. 2011/266, 61 mil.Kč bez DPH, FN Motol – uživatelský záměr 

Smlouva o dílo č. 2012/0940, 18 mil.Kč bez DPH, FN Motol – uživatelský záměr 

Smlouva o dílo č. 2012/0942, 17 mil.Kč bez DPH, FN Motol – uživatelský záměr 

Smlouva o dílo č. 2013/0236, 26 mil.Kč. bez DPH, FN Motol – uživatelský záměr 

Smlouva o dílo č. ………, 13 mil.Kč bez DPH, FN Motol – uživatelský záměr 



Smlouva o dílo č. 340/14, 13 mil.Kč bez DPH, FN Motol – uživatelský záměr 

 

Požadavek : 

„ – uveďte jednotlivou výši – cenu za vypracování projektové dokumentace a kdo dokumentaci 

zpracovával (zhotovitel) a zašlete kopie smluv, nebo sdělte…“ 

 

Odpověď : 

Smlouva o dílo č. 2011/266, 440 tis. Kč bez DPH, Helika a.s. 

Smlouva o dílo č. 2012/0940, 390 tis. Kč bez DPH, LT Projekt a.s. 

Smlouva o dílo č. 2012/0942, 410 tis. Kč bez DPH, LT Projekt a.s. 

Smlouva o dílo č. 2013/0236, 890 tis. Kč. bez DPH, LT Projekt a.s. 

Smlouva o dílo č. ……….., 49 tis. Kč bez DPH, Helika a.s. 

Smlouva o dílo č. 340/14, 287 tis. Kč bez DPH, Ateliér Velehradský s.r.o. 

 

 

Požadavek : 

„ - uveďte v jakých jednotlivých případech byla akce realizována, resp. došlo k provedení 

stavební činnosti (byla plánovaná stavební činnost realizována a provedena)“ 

 

Odpověď : 

Smlouva o dílo č. 2011/266  

Smlouva o dílo č. 2012/0942 

Smlouva o dílo č. 2013/0236 

 

Požadavek : 

„ - uveďte v jakých jednotlivých případech nebyla akce realizována a o jakou částku se 

v jednotlivých případech jednalo (za projekční práce), současně uveďte důvod, proč nedošlo 

k realizaci stavební činnosti a název zhotovitele projektové dokumentace“ 

 

Odpověď : 

Smlouva o dílo č. 2012/0940, 390 tis. Kč bez DPH, stavební práce probíhají, LT Projekt a.s. 

 

Smlouva o dílo č. …….., 49 tis. Kč bez DPH, probíhají práce na dalším stupni PD, Helika a.s. 

 

Smlouva o dílo č. 340/14, 287 tis. Kč bez DPH, zhotovitel nesplnil povinnost provést a předat 

předmět díla dle smlouvy o dílo, Ateliér Velehradský s.r.o. 

 

 

Požadavek : 

„ - uveďte v jakých jednotlivých případech nebyla akce realizována z důvodu objednatele a 

z důvodu zhotovitele projektové dokumentace, o jakou částku se v jednotlivých případech 

jednalo (za projekční práce), současně uveďte důvod, proč nedošlo k realizaci stavební 

činnosti“ 

 

Odpověď : 

 Důvod na straně objednatele :  

- Smlouva o dílo č. 2012/0940, 390 tis. Kč bez DPH, zajišťování financování realizace akce, 

v současné době stavební práce probíhají  

 



- Smlouva o dílo č. ……….., 49 tis. Kč bez DPH, probíhají práce na dalším stupni projektové 

dokumentace  

 

 Důvod na straně zhotovitele : 

- Smlouva o dílo č. 340/14, 287 tis. Kč bez DPH, zhotovitel nesplnil povinnost provést a 

předat předmět díla dle smlouvy o dílo 

 


