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VÁŠ DOPIS ZN.:   xxxxxxxxxxx 

ZE DNE: 28. 4. 2022  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NAŠE ZN.: 173/22/UhP  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

VYŘIZUJE: xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TEL.: 577 552 300  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxx   
DATUM:                  5. května 2022   

 
 
E-mailem 

 

 
Re: žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu 
k informacím) 
 
 
Dne 28. 4. 2022 byla Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 
762 75 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 (dále jen 
„povinný subjekt“) doručena e-mailem žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále jen „zákon“) žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí 
informací, a to v tomto znění:  
 
1. Můžete mi prosím poskytnout kompletní dokumentaci k zadávacímu řízení s názvem "Krajská 
nemocnice Tomáše Bati, a.s. - Generální TDS a koordinátor BOZP"? 
 
2. Můžete mi prosím poskytnout podklady, na základě kterých zadavatel určil předpokládanou hodnotu 
této veřejné zakázky? 
 
K bodu ad 1) povinný subjekt v přílohách poskytuje požadovanou zadávací dokumentaci.  
 
K bodu ad 2) povinný subjekt sděluje, že předmětná smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Pro 
výpočet předpokládané hodnoty byl použit tento klíč:  
 
v soutěži byla stanovena podmínka hodinové sazby za činnost technického dozoru staveb 
autorizovanou osobou, za činnost koordinátora BOZP a za činnost prováděnou administrativním 
pracovníkem, kdy jsme předpokládali, že sazba za činnost technického dozoru prováděnou 
autorizovanou osobou bude přibližně 1.200,- Kč/1 hod., sazba koordinátora BOZP bude přibližně 
1.000,- Kč/ 1 hod. a sazba činnosti administrativního pracovníka bude přibližně 800,- Kč/1 hod.   
 
 

Činnost Jednotka Hodnota 
jednotky 

Počet jednotek za 
1 měsíc 

Předpokládaná hodnota za 
60 měsíců 

TDI 1 hod. 1.200,- Kč 320 23.040.000,- Kč 

BOZP 1 hod. 1.000,- Kč 200   9.600.000,- Kč 

Admin. pracovník 1 hod. 800,- Kč 120   5.760.000,- Kč 

Celkem   38.400.000,- Kč 
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Pro úplnost povinný subjekt doplňuje, že vysoutěžené sazby byly v konečném důsledku nižší, než 
předpokládané sazby veřejné zakázky. V systému NEN, případně registru smluv je pak uvedena 
předpokládaná hodnota 90 mil. Kč, tato však byla stanovena pouze odhadem s ohledem na uzavření 
smlouvy na dobu neurčitou a hodinovou sazbu za činnosti GTDI. V samotné zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky předpokládaná hodnota uvedena nebyla.  
 
 
 
 
Ing. Jan Hrdý      Ing. Martin Déva 
předseda představenstva   člen představenstva 
 
 
Přílohy:  

- zadávací dokumentace, 
- příloha č. 1 – krycí list 
- příloha č. 1 – kvalifikační dokumentace 
- příloha č. 2 – vzorový návrh smlouvy, 
- příloha č. 3 – kvalifikační dokumentace 

 


