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Sídlo: xxx , IČ: xxx ID DS: xxx 

 

Předmět žádosti : 
Tímto Vás žádám o informaci ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., 

Obsah žádosti : 

 
Žádám Vás o informaci , a to o cituji: „řádné odůvodnění , jak jste dodrželi povinnost 
rovného zacházení a zákaz diskriminace podnikatelských subjektů při opakovaném 
uzavření smlouvy nájemní na nemovitosti ve správě 1. LF UK na adrese Studničkova 
2039/2 ( jak je upřesněno níže)   ve smyslu ustanovení   § 6 odst. 2) zákona č. 134/2016“   s 
ohledem na to, že UK je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek . 

 
Dovolujeme si upozornit, že dle zveřejněných informací v registru smluv smluvní vztah na 
nemovitosti s chladicími boxy je uzavírán nepřetržitě opakovaně od roku 2013 výhradně 
s firmou PEGAS CZ , která od roku 2013 dosud po celou tuto dobu nepřetržitě užívá 
předmět nájmu pro své podnikatelské účely k uložení těl zemřelých a celkový objem smluv 
na nemovitosti ve kterých jsou jednak zabudované agregáty a jednak samostatně stojící 
samostatně pronajímané chladicí boxy za dva předchozí roky celkem přesáhl částku 
2.000.000,- Kč. 
Řádné odůvodnění Vašeho postupu jsme ve Vaší předchozí výroční zprávě nenalezli. 

 
Při dotazu se kromě zákona č. 106/1999 Sb. opíráme o Vaše povinnosti veřejného zadavatele 
řádného odůvodnění postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., jeho obsahu textu ustanovení § 6 



odstavce 4) – cituji: (4) Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření 
zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že 
to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto 
zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit52). 
Konec citace 
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S přáním hezkého dne : 
 
 

dotaz podávám jakožto advokát s datovou schránkou: : 
JUDr. I. S., advokát ČAK xxx , (dat. nar. xxx), IČ: xxx 
sídlo advokáta: xxx 
telefon: xxx, datová schránka IDDS: xxx   

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7745983?backlink=81jxi

