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Poskytnutí informací podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

MČ Praha 5, Úřad MČ Praha 5, jako povinný subjekt podle § 14 odstavec 5 písm. d) zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„InfZ“) obdržel dne 29. 09. 2022 (Vaši) žádost o poskytnutí informací kterou eviduje pod č. j. MC05 

224911, ve znění: 

Společnost PROFI KLIMA solution s.r.o. Vás mj. v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím a jiných a v návaznosti na danou judikaturu (např. Rozsudky 

Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2007 č. j. 3 Ads 33/2006-57, ze dne 29. 5. 2008 č. j. 8 As 

57/2006-67, dne 6. 10. 2009, č. j. 2 Ans 4/2009-93), žádá o zpřístupnění/ poskytnutí následujících 

informací. 

1. Doručte do datové schránky společnosti PROFI KLIMA solution s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 

§ 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona): 

 Který výrobce VZT jednotky uvedl třídu energetické účinnosti Eurovent „D1“ (dle Přílohy 01, 

strana 6 nahoře)? 

2. Doručte do datové schránky společnosti PROFI KLIMA solution s.r.o. dokument: 

 Úplný technický výpočet vztahující se k VZT jednotce naznačené dle Přílohy 01, strana 6 

nahoře. 

3. Doručte do datové schránky společnosti PROFI KLIMA solution s.r.o. informaci (odst. 3 až 5 

§ 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona): 

 Ověřoval si zadavatel (Městská část Praha 5) přímo u organizace EUROVENT, zda třída 

energetické účinnosti Eurovent „D1“ (D jedna) existuje?  
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tak, jako to učinila společnost PROFI KLIMA solution s.r.o. (dle Přílohy 11), kde organizace 

EUROVENT dává jasně za pravdu společnosti PROFI KLIMA solution s.r.o., kdy existují jen 3 

případy: (pouze D šipka - nikoliv však D1, tj. D jedna). 

Poskytnutí uvedených informací je požadováno v zákonné lhůtě (15 dnů) doručením do datové 

schránky společnosti PROFI KLIMA solution s.r.o. 

V souladu s příslušnými ustanoveními InfZ a v návaznosti na Rozhodnutí o částečném odmítnutí 

č. j. MC05 224906/2022 poskytujeme následující informace:  

Ad 2) Na základě žádosti Úřad městské části Praha 5 poskytuje požadovaný dokument jako přílohu 

č. 1 tohoto dokumentu, kde informace, na kterou odkazuje příloha žádosti žadatele, je uvedena na 

stránce č. 1 poskytovaného dokumentu. 

Ad 3) Městská část Praha 5, jakožto zadavatel dotčené veřejné zakázky, sděluje, že si ze své pozice 

dané informace neověřoval přímo u organizace EUROVENT, a to zejména z toho důvodu, že 

jakožto zadavatel měl pro potřeby stanovení technických parametrů uzavřen smluvní vztah s 

projektantem (odborníkem) v daném oboru.  

Městská část Praha 5 pak dále dodává, že postup stanovení tohoto požadavku byl žadateli popsán 

již v rámci Rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 09. 2022, zejména však v Rozhodnutí o námitkách 

ze dne 29. 09. 2022, na které v bodě 2 této žádosti odkazuje i sám žadatel. Doprovodnou informací 

dle § 3 odst. 6 InfZ je pak dle MČ Praha 5 fakt, že zadání tohoto požadavku ze strany zadavatele 

nebylo taxativní a jediné možné. Jednalo se pouze o požadavek zadavatele na minimální technickou 

kvalitu poptávaného řešení, tedy účastníci se nemuseli striktně držet takové energetické účinnosti, 

ale v rámci své nabídky mohli předložit i např. řešení, dosahující energetické účinnosti lepší. 

 

Příloha č. 1: požadovaný dokument dle bodu 2) 

 

Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem umožňující 

dálkový přístup na webových stránkách MČ Praha 5:  

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-

zakona-c-106-1999-sb/ 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Topič 

vedoucí oddělení zadávání veřejných zakázek ÚMČ Praha 5    
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