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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů2  
 

Městský úřad Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 

16. 06. 2020 žádost o poskytnutí informací (podaná prostřednictvím elektronické pošty /e-mailu/ a 

evidované pod našim ev. č.: 4234/2020), v níž požadujete následující informace (citace výňatku): 

 

… „S odkazem na příslušné ustanovení ZSPI Objednatele žádám o poskytnutí informací, a to: 

a) Jaká je celková částka (tj. součet všech dílčích úhrad) ceny Díla bez DPH, která byla Zhotoviteli 
uhrazena do dne 2.12.2019, kdy došlo k předání Díla? 

b) Jaká je celková částka (tj. součet všech dílčích úhrad) ceny Díla bez DPH, která byla Zhotoviteli 
uhrazena po dni 2.12.2019? Kdy byly provedeny jednotlivé platby a v jaké výši? 

c) Jaká je celková částka ceny Díla bez DPH, která nebyla Zhotoviteli do dnešního dne uhrazena 
a jaký je důvod jejího neuhrazení? 

d) Uhradil Objednatel Zhotoviteli „konečnou fakturu za Dílo“ dle čl.VI odst. 3 Smlouvy (tzv. 
„zádržné“)? Bylo toto zádržné Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou vystavenou ve 
prospěch Objednatele a bylo z ní cokoli čerpáno? Pokud ano, jaké částky a kdy byly čerpány 
z bankovní záruky? 

Požadované informace prosím poskytněte elektronicky do datové schránky IDDS: 83agq9y, případně k 
mým rukám na adresu HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1.“ … 
 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

na základě Vámi podané žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vám sdělujeme a zasíláme následující informace: 

 

Odpověď ad dotaz a):  

 
1 Záznam indikuje verzi dokumentu, který je upraven pro odeslání, případně je upraven pro uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, pro případ, kdy je nutné v dokumentu chránit osobní údaje a jiná chráněná data.  
2 V případě nesouhlasu s vyřízením žádosti, lze podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace v souladu s § 16a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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Částka byla uhrazena v souladu se smlouvou o dílo článek VI. Platební podmínky odstavec 1. Výše 

celkové částky uhrazené do 2. 12. 2019 odpovídala částce 29 433 057,02 Kč bez DPH, která proběhla 

v souladu se smlouvou o dílo. V této době již probíhalo předání díla. 

Odpověď ad dotaz b):  

Výše celkové částky uhrazené po 2. 12. 2019 odpovídala částce uvedené ve smlouvě o dílo a jejich 

dodatcích ponížené o zádržné, která proběhla v souladu se smlouvou o dílo čl. XI. Záruční doba – 

odpovědnost za vady díla, odst. 11, a to po následném vad a nedodělků. Celková cena díla uhrazená po 

dni 2.12.2019 činí 33 530 028,24 Kč bez DPH. 

 

 

 

Odpověď ad dotaz c):  

V souladu se smlouvou o dílo bylo uhrazeno vše, vyjma výše zádržného viz smluvní podmínky. To 

činí 5% 1 676 501,41 Kč bez DPH. 

 

Odpověď ad dotaz d):  

Zádržné bylo zhotovitelem uhrazeno 1 676 501,41 Kč bez DPH a do dnešního data nebylo z tohoto 

čerpáno. 

 

 

Závěrem si dovolujeme uvedené informace poskytnout na základě Vaší žádosti, a to odesíláním 

prostřednictvím Vámi uvedené datové schránky IDDS: 83agq9y. 

 

 

Děkuji a pozdravem 

 

 

 
 

 Jiří Palas  
pověřen řízením odd. investic – odboru OIaSM  

 

 

Přílohy: 

• Nejsou 

Adresát / žadatel: 

• HKDW LEGAL S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, Na Příkopě 583/15, Praha 1, PSČ 110 00, 

IČO: 272 03 182 | Doručovací adresa: [not use] | E-mail: [not use] | IDDS: 83agq9y 

Dále obdrží: 

• 1x vlastní (kopie) k založení + 1x vlastní (kopie) upravená k uveřejnění – tajemník městského úřadu, 

Vyřízení: 

• Elektronicky zasláním do schránky dle požadavku žadatele 
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