


Ve věci byly zjištěny tyto podstatné skutečnosti: 

Rada Statutárního města Opavy na svém jednání dne 19. 7. 2017 usnesením číslo 2382/65 RM 17:  

1. vylučuje 
 uchazeče SYNERGY SOLUTION s.r.o., se sídlem Slovenská 2868/33a, Karviná, Hranice,  

IČ: 28622740, z důvodu nesplnění technických požadavků zadavatele uvedených v Písemné 
výzvě k podání nabídek. 

2. schvaluje 
a) výsledné pořadí: 

1. Milan Lichý, se sídlem Vojanova 1731/62, 746 01 Opava, IČ: 47636262 
2. EXX s.r.o., se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, IČ:63984261 
3. ELPIK s.r.o., se sídlem Nerudova 470/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 27687538 

b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Milan Lichý, Vojanova 1731/62, 746 01 Opava,  
IČ: 47636262, jehož nabídka splnila požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání 
nabídky a má nejnižší nabídkovou cenu 

c) smlouvu, MMOPP00H8NNP, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, a dodavatelem 
Milanem Lichým, se sídlem Vojanova 1731/62, 746 01 Opava, IČ: 47636262, zastoupenou panem 
Milanem Lichým, za cenu 1.296.054,00 Kč bez DPH  

 

Statutární město Opava na základě žádosti společnosti  požádalo společnost Milan Lichý,  
IČ: 47636262, se sídlem Vojanova 1731/62, 746 01, Opava - Předměstí  o udělení souhlasu s poskytnutím 
skenu vítězné nabídky, přičemž od společnosti Milan Lichý, IČ: 47636262, se sídlem Vojanova 1731/62, 746 
01, Opava - Předměstí  k předmětné žádosti obdrželo záporné stanovisko. 

Společnost Milan Lichý, IČ: 47636262, se sídlem Vojanova 1731/62, 746 01, Opava – Předměstí 
statutárnímu měst Opava předložilo svůj nesouhlas s poskytnutím skenu své nabídky z důvodů,  
že by poskytnutí sken nabídky bylo v rozporu s jeho dodavatelem svítidel a celé technologie jimi dodávané. 

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) ZSPI povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci 
vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, již takovou povinnost zákon neukládá, 
pokud nesdělila, že s poskytnutím informací souhlasí.   

Podle ustanovení § 15 odst. 1  ZSPI, pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě 
pro vyřízení žádosti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

Magistrát s odkazem na ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím poukazuje,  
že požadovaná nabídky společnosti Milan Lichý IČ: 47636262, se sídlem Vojanova 1731/62, 746 01, Opava 
- Předměstí na zakázku malého rozsahu s názvem „Výměna osvětlovací soustavy – HALA OPAVA“, vznikla 
bez použití veřejných prostředků, ačkoli byla součástí přihlášky do vypsaného výběrového řízení 
vyhlášeného městem. Obsahem této nabídky je i systém osvětlení, který vypracoval na základě svých 
zkušeností a určité obchodní strategie dodavatel technologie, který je smluvním partnerem vítězného 
uchazeče. Ve svém vyjádření k žádosti vítězný uchazeč deklaroval, že právě tyto skutečnosti jsou důvodem 
jeho nesouhlasu.   
 
Magistrát po zvážení všech okolností tohoto případu přistoupil k částečné anonymizaci údajů vítězné 
nabídky, když anonymizoval právě ty údaje, které vítězný uchazeč označil ve svém vyjádření ke stížnosti  
s tím, aby nebyly dále poskytovány, jelikož dle vyjádření nesouhlasí s předáním skenu své nabídky 
konkurenční firmě z důvodů, že by to bylo v rozporu s jeho dodavatelem svítidel a celé technologie jimi 
dodávané. 
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Jelikož zákon neukládá vítěznému uchazeči strpět, aby jeho nabídka byla v plném rozsahu předmětem 
poskytnutí informace, nezbývá magistrátu nic jiného, nežli chránit zájmy vítěze veřejné zakázky malého 
rozsahu společnosti Milan Lichý IČ: 47636262, se sídlem Vojanova 1731/62, 746 01, Opava - Předměstí. 
Zároveň má město obavu, že v opačném případě, tedy poskytnutím plného skenu jeho nabídky by městu 
hrozily právní následky spojené se svévolným poskytnutím informací, ke kterým nebyl udělen souhlas. 
 
Z tohoto důvodu magistrát přistupuje k vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti s poukazem na  
§ 11 odst. 2 písm. a) ZSPI a žadateli tak poskytuje částečně anonymizovanou nabídku vítězného uchazeče 
společnosti Milan Lichý IČ: 47636262, se sídlem Vojanova 1731/62, 746 01, Opava - Předměstí. 
 
Povinný subjekt žadatelovu žádost posoudil a vyhodnotil a rozhodl se jí částečně nevyhovět. 

 

Poučení: 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze dle ustanovení § 16 ZSPI podat odvolání ke 
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Opavy do 15 dnů ode dne 
doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. 

 

 

Ing. Martina Věntusová  
pověřena řízením odboru kancelář tajemníka 
Magistrátu města Opavy  
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