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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane doktore, 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 17.3.2021: 

 
Žadatel tímto v souladu s § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
žádá Magistrát města Chomutova (dále jen „Magistrát“) jako povinný subjekt ve smyslu § 2 téhož 
zákona o poskytnutí následujících informací:  
 
1) sdělení, zda Magistrát disponuje dokumenty osvědčujícími průběh výběrových řízení v souvislosti 
realizací projektů schválených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k 
poskytnutí dotace v období 5. května 2008 do 7. listopadu 2011, ve kterých bylo město Chomutov 
zadavatelem, nebo které spolufinancovalo,  
 
2) pokud takovými dokumenty Magistrát disponuje, žadatel žádá o bližší charakteristiku těchto 
dokumentů (např. zadávací dokumentace veřejné zakázky, nabídky uchazečů o veřejnou zakázku, 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky apod.);  

3) sdělení, zda v některém z výše uvedených výběrových řízení byly proti průběhu či výsledku 
výběrového řízení podány námitky k zadavateli či návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů 
zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jaký byl výsledek jejich projednání 
zadavatelem či Magistrátem,  

 
4) zpřístupnění všech dokumentů, jimiž Úřad disponuje, dokumentujícími průběh veřejných zakázek 
souvisejících s realizací těchto projektů:  

a. Efektivní řízení IPRM I.  

b. Management IPRM I.  
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sděluje následující:  
 

1) Magistrát disponuje dokumenty osvědčujícími průběh výběrových řízení v souvislosti 
realizací projektů schválených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k 
poskytnutí dotace v období 5. května 2008 do 7. listopadu 2011, ve kterých bylo město 
Chomutov zadavatelem, nebo které spolufinancovalo. Seznam projektů je v přiložené 
tabulce. 
 

2) Magistrát disponuje zadávací dokumentací veřejné zakázky, nabídkami uchazečů, 
rozhodnutími o výběru nejvhodnější nabídky a dále také doplňujícími dokumenty, např. o 
jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posuzování a hodnocení 
nabídek, čestná prohlášení členů komise, prezenční listiny, dodatečné informace 
zadavatele a obdobnými dokumenty vztahujícími se k výběrovým řízením. 

 
3) Námitky proti průběhu či výsledku výběrového řízení k zadavateli nebyly podány u žádného 

výběrového řízení. Podnět týkající se postupu zadavatele byl podán k Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. V přiložené tabulce je uvedeno, kterých projektů se podnět týkal. 

 
4) Dokumenty o průběhu veřejných zakázek souvisejících s realizací projektů Efektivní řízení 

IPRM I a Management IPRM I jsou vzhledem k jejich velikosti dostupné ke stažení na 
úschovně statutárního města Chomutova – 
https://uschovna.chomutov.cz/s/y5Ar8JHxtjr47Lo , heslo: EYmHzCpM . Odkaz je platný do 
15.4.2021. 
 
V rámci Efektivního řízení IPRM I jde o složku EŘ-I-VZ-INFORMAČNÍ SYSTÉM a složku EŘ-I-
VZ-VYBAVENÍ. V rámci Management IPRM I jde o složku VZ001 - Poradenství poskytované 
zadavateli - ROPRO a.s. 

 
 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
statutární město Chomutov 
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