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česká komora architektů
lng. arch. Josef Panna, předseda
Josefská 3416
118 00 Praha 1

V Brně dne 12. ].2013
č.j, 8]"8/90330/1,3

Poskytnutí informací podle zákona č. LO6/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon")
Rozhodnutí o odmítnutížádosti

Vážení.
v reakci na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona ze dne 1.
technické v Brně (dále jen ,,VUT v Brně") sděluje následující:

7. 2013 Vám Vysoké uČení

A/ Poskytnutí informací podle zákona
VUT v Brně tímto sděluje, že dne 28.5.2013 rozhodlo o zrušenísoutěžeo návrh s názvem ,,FAKULTA
vÝrvanruÝcH UMĚNÍ". Důvodem tohoto zrušeníbyl reálný stav, kdy zadavateli nebyl (dle jeho názoru
i s ohledem na intervenci Českékomory architektů) doručen ani takový počet návrhů, který by
umožňoval jejich hodnocení a jakoukoli soutěž mezi nimi.

B/ Rozhodnutí o odmítnutíčásti žádosti
VUT vBrně spřihlédnutím kvýše uvedenému a vsouladu sustanovením § 15 odst. 1zákona Vaši
žádost ze dne 1,.7.2Ot3

r

-

požadovány identifikačníúdaje účastníkůsoutěže o návrh (jméno a příjmení,
popřípadě firma; čísloautorizace, bylo-1i uvedeno; adresa trvalého pobytu nebo sídla,
případně jiný kontaktní údaj k identifikaci);

v bodě 1

,iYSoKÉ uČe sil lrc*lrlict<E v eRNĚ.
tel,:

Á,nicninli.l.á 54gl,i, e{:., grj Bl,rrc;
5CC. íax; 5l!1 ']15 5|jn,, tr,'l ?.'i'l ;iX9
e-liai] : k!,ss1.JJ,,.@rc,vuibl.cz, hil;]: i/l.|,rr"l],il,vljt5í.cz

54i i45 í53,54.': 1lt5

iCC: 0021630i:

- PoŽadovány Údaje o vítězném návrhu a o všech návrzích oceněných (jméno a
příjmení, popřípadě firma účastníka.u všech účastníků,kteří se účastnilijednacího řízeníbez
uveřejněnÍ, bYlo-|i vedeno, výŠenabídkovéceny. U vybraného účastníkanavíc konečná výše

v bodě 2

ceny za provedenípředmětu zakázky, která je obsahem uzavřené smlouvy.);

v bodě 3

-

PoŽadována informace

o průběhu hodnocení nabídek formou protokolu,

by1-;i

pořizován, jinak jakoukolijinou dostupnou formou, a
v bodě 4 - PoŽadována informace o jmenném seznamu porotců, kteříse účastnilihodnocení

podaných nabídek

odmítá.
odůvodnění:

Vzhledem ke skuteČnosti, Že soutěž o návrh byla zrušena, aniž by došlo k posuzování a hodnocení
návrhŮ Porotou, není moŽné poŽadované informace poskytnout, neboť povinný subjekt těmito
informacemifakticky nedisponuje a disponovat nebude. VUT v Brně pro úplnost opakovaně dodává,
Že nedoŠ|o k hodnocení návrhŮ, natož k výběru vítěznéhonávrhu. Z objektivních příčinproto nemůže
Žadateli Poskytnout informace o prŮběhu či dokonce výsledku hodnocení, a/nebo subjektech, které
bY se mělY takového (nikdy neuskutečněného) hodnocení účastnit,ať již jako uchazeči účastníci,
nebo jako porotci.
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