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Statutární město Olomouc (dále též „SMOl“ nebo „zadavatel“) obdrželo dne 15. 7. 2022 Vaší žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). 
Ve svém přípise požadujete poskytnutí podkladových materiálů k jednání RMO ze dne 27. 6. 2022 k bodu 30.1. 
Veřejná zakázka č. 22037 – Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ – rozhodnutí o námitkách a zadání. 
SMOl, jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., posoudilo část Vaši žádosti podle § 6 odst. 1 jako 
žádost o poskytnutí zveřejněné informace. V takovém případě může povinný subjekt místo poskytnutí informace 
žadateli sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V další části Vaší žádosti Vám 
sdělujeme, že poskytnutí informace se omezuje v souladu s ustanovením § 218 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve spojení s ustanovením § 12 
zákona č. 106/1999 Sb., neboť rozhodnutí SMOl - zadavatele o námitkách obsahuje informace, týkajících se 
obsahu nabídek. 
V žádosti je bod jednání RMO označen jako 30.1. Jednání RMO dne 27. 6. 2022 k Veřejné zakázce č. 22037 – 
Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ bylo vedeno pod bodem 32.   
S ohledem na výše uvedené k Vaší žádosti sdělujeme následující: 
Informace, které je zadavatel povinen uveřejnit v průběhu zadávacího řízení, zahrnují i část požadovaných 
informací z jednání RMO dne 27. 6. 2022, je možné vyhledat na profilu zadavatele - SMOl na adrese: 
https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc/zakazka/43274 
Při omezení práva na informace vycházel SMOl ze skutečnosti, že ve vztahu k poskytování informací v zadávacím 
řízení platí, že zadavatel neposkytne informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu 
zadávacího řízení, a to až do ukončení zadávacího řízení (§ 218 odst. 2 písm. a) ZZVZ). 
Dle důvodové zprávy k ZZVZ je smyslem této právní úpravy ochrana informací a zabránění cílenému nahlížení 
dodavatelů do konkurenčních nabídek. Rozhodnutí SMOl jako zadavatele o námitkách se vypořádává 
s posouzením nabídky daného účastníka v zadávacím řízení a je nepochybné, že tak musí obsahovat informace 
z nabídky daného účastníka. SMOl jako povinný subjekt posoudilo obsah rozhodnutí o námitkách a dospělo 
k závěru, že obsahují informace, které se týkají obsahu nabídky daného účastníka. Zadavatel – SMOl je proto 
povinen omezit právo na informace, byť zákon č. 106/1999 Sb. neobsahuje přímý odkaz na ZZVZ. ZZVZ je tak 
v tomto případě lex specialis k zákonu č. 106/1999 Sb. a oba zákony je třeba vykládat ve vzájemných 
souvislostech. 
Současně SMOl jako povinný subjekt odkazuje i na ustanovení § 12 zákonu č. 106/1999 Sb., který uvádí, 
že všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně 
doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze 
po dobu, po kterou trvá důvod odepření. Po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky č. 22037 – Hraniční ulice 
koordinovaný tah, SSZ, může být informace poskytnuta v plném rozsahu. 
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Ukončení zadávacího řízení je upraveno v § 51 ZZVZ, kde se uvádí, že ukončením se rozumí zejména uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem nebo vyjmenovanými okamžiky v případě zrušení veřejné zakázky. Zadávací 
řízení veřejné zakázky č. 22037 – Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ nebylo ke dni podání žádosti o informace 
a ani k dnešnímu dni ukončeno. 
Na základě výše uvedených skutečností, SMOl jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., v souladu 
s ustanovením § 218 odst. 2 písm. a) ZZVZ a ve spojení s ustanovením § 12 zákona č. 106/1999 Sb. částečně 
omezuje poskytnutí požadovaných informací. 
 
 
Děkujeme za spolupráci. 
S pozdravem 
 
 
JUDr. Martin Major, MBA  
1. náměstek primátora 






