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Mgr. Šárka Heulerová 
Prvního pluku 320/17 
186 00  PRAHA 8 

Váš dopis čj. / ze dne: 30. 9. 2020 f44hiwp 
Naše čj.: NPU-310/80080/2020 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186. 
 
Praha 12. 10. 2020 

 

 

 

Vyřízení žádosti o informace, doručené dne 30. 9. 2020 
 
 
 

Vážená paní magistro, 
na základě vyúčtování předem, které jste uhradila dne 9. 10. 2020, vyřizuji žádost o informace  
 

1. Kdo byl odborným konzultantem pro přípravu podkladů pro podání žádosti o poskytnutí dotací na Projekty. 
2. kdo byl zpracovatelem žádostí o poskytnutí dotací na Projekty. 
3. Kdy bylo NPÚ doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotací na Projekty (zaslání rozhodnutí vč. dokladu o jejich 

doručení). 
4. Zda již byli na realizaci Projektů vybráni dodavatelé, příp. prosím o jejich identifikaci. 
5. Jakým způsobem probíhal výběr dodavatelů na realizaci Projektů, tj. zejména, zda byla zadána veřejná zakázka 

dle zákona 134/2016 Sb. či zda bylo postupováno jiným způsobem, případně jakým a dle jakých zákonných či 
vnitřních předpisů (pokud bylo při výběru dodavatelů postupováno podle vnitřních předpisů, které nejsou 
veřejně dostupné, prosím o jejich zaslání). 

6. Zda, případně kde a po jakou dobu, byly zveřejněny výzvy uchazečům k podávání nabídek na realizaci Projektů 
(v této souvislosti případně prosím o zaslání textů zveřejněných výzev a případně i odkazů na webové stránky, 
pokud byly výzvy zveřejněny). 

7. Zda o realizaci Projektů projevili zájem potencionální dodavatelé ještě před tím, než byly výzvy k realizaci 
Projektů ze strany vaší organizace zveřejněny/rozeslány, a pokud ano, tak kolik jich bylo, kteří to byli, jakou 
formou vaši organizaci oslovili, zda jste na jejich zájem reagovali a zda jste je zařadili mezi uchazeče o realizaci 
Projektů. 

8. Zda byli z vaší strany přímo osloveni někteří uchazeči o realizaci Projektů a pokud ano, tak kdy, kteří a proč 
právě tito (v této souvislosti případně prosím o zaslání textu odeslaného vybraným uchazečům). 

9. Zda o realizaci Projektů projevili zájem potencionální dodavatelé, kteří však nebyli z vaší strany přímo osloveni 
k podání nabídky, a pokud ano, tak kteří a proč nebyli z Vaší strany přímo osloveni. 

10. Kolik uchazečů podalo nabídku na realizaci jednotlivých Projektů a kteří to byli. 
11. Jaké byly zadávací podmínky pro výběr dodavatelů na realizaci jednotlivých Projektů. 
12. Jaká byla technická specifikace požadovaného předmětu plnění v jednotlivých Projektech. 
13. Jaké byly požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů na realizaci jednotlivých Projektů (profesní 

způsobilost/OR/ + technická způsobilost /reference/ + odborná způsobilost/certifikáty/vzdělání atd.) 
14. Jaká byla kritéria a kvalifikační předpoklady pro hodnocení a výběr dodavatelů na realizaci jednotlivých 

projektů. 
15. Kteří uchazeči podali nabídku na realizaci Projektů, co bylo předmětem těchto nabídek, za jakou cenu a v jakém 

termínu. 
16. Kdy, kým (s uvedením konkrétních jmen) a s jakým výsledkem byly podané nabídky hodnoceny (seřazeno 

od nejvýhodnější nabídky po nejméně výhodnou), v případě, že o tomto hodnocení a jeho výsledku existuje 
písemný zápis, prosím o jeho poskytnutí – např. protokol o otevírání nabídek a jejich hodnocení, výsledný 
seznam uchazečů seřazený dle výsledku hodnocení, písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona o veřejných 
zakázkách apod.). 



Národní památkový ústav, generální ředitelství | Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
T +420 257 010 111 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333 

 

2/5 

17. Zda, případně kdy byly s výslednými uchazeči uzavřeny smlouvy na realizaci Projektů a zda, případně kdy byly 
tyto smlouvy zveřejněny v registru smluv. 

 

takto: 
 
K otázce 1 (kdo byl odborným konzultantem pro přípravu podkladů): 
Projekty zpracovávala bezpečnostní ředitelka na základě svých znalostí z oblasti ochrany měkkých 
cílů. 
 
K otázce 2 (kdo byl zpracovatelem žádosti o poskytnutí dotací): 
Projekty zpracovávala bezpečnostní ředitelka. 
 
K otázce 3 (kdy bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotací na Projekty – zaslání rozhodnutí vč. 
dokladu o doručení): 
Rozhodnutí bylo doručeno dne 22. 5. 2020, návratky o potvrzení přijetí odeslány dne 2. 6. 2020, 
finanční prostředky byly přiděleny dne 17. 7. 2020. 
 
K otázce 4 (zda již byli na realizaci Projektů vybráni dodavatelé): 
Dodavatelé vybráni byli, uzavřené smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv. 
 
Zpracování 5 analýz rizik pro 5 památkových objektů 

- Ev.č. NEN: N006/20/V00020134 

- veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona formou zavřené výzvy 

- oslovovaní dodavatelé: Synergia management czech s.r.o., Mezinárodní bezpečnostní 

institut, z.ú., Urban safety s. r. o. 

- dodavatelé, kteří podali nabídku: Mezinárodní bezpečnostní institut, z.ú. (nabídková cena 

418.000,- Kč bez DPH), Urban safety s. r. o. (nabídková cena 500.000,- Kč bez DPH) 

- smlouva ev.č. 179/310/2020 ze dne 1. 9. 2020, smluvní cena: 418 000,00 Kč bez DPH, 

dodavatel: Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú., se sídlem Na Ořechovce 580/4, 

Střešovice, 162 00 Praha 6 , IČO: 07313209, uveřejněna v registru smluv 

Nákup mobilních a komunikačních prostředků pro řešení mimořádné události  
- Ev.č. NEN: N006/20/V00024123 

- veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona formou průzkumu trhu 

- oslovovaní dodavatelé: RCS Brno – radiostanice.cz, a.s. (nabídková cena 319 542,- Kč bez 

DPH), VH-COM, s.r.o. nabídková cena 380 452,- Kč bez DPH), KOMS Mělník a.s. (nabídku 

nepodali), CETTRA, s. r. o. (nabídku nepodali) 

- Smlouva ev.č. 155/310/2020 ze dne 17. 8. 2020, smluvní cena 319.542,- Kč bez DPH, 

dodavatel: společnost RCS Brno – radiostanice.cz, a.s., se sídlem Stránského 1350/35, 

Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 25397443, uveřejněna v registru smluv 

Organizace a realizace cvičení k řešení mimořádné události, číslo projektu 2 
- Ev.č. NEN: N006/20/V00016232 

- veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona formou uzavřené výzvy 

- oslovovaní dodavatelé: XMA s.r.o. (nabídková cena 413.000,- Kč bez DPH), Urban safety 

s.r.o. (nabídková cena 455.000,- Kč bez DPH), Blue Partners, s.r.o. (nabídku nepodali) 

- Smlouva ev.č. 156/310/2020 ze dne 25. 8. 2020, smluvní cena 413.000,- Kč bez DPH, 

dodavatel: XMA s.r.o., se sídlem Na Pankráci 932, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 26932369, 

uveřejněna v registru smluv 
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Zpracování, tisk a distribuce informačních a výukových materiálů 
- Ev.č. NEN: N006/20/V00022840 

- Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona formou průzkumu trhu 

- oslovovaní dodavatelé: Synergia management czech s.r.o. (nabídková cena 89.000,- Kč bez 

DPH), Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú. (nabídková cena 93.000,- Kč bez DPH), 

Solidita s.r.o. (nabídku nepodali) 

- Smlouva ev.č. 169/310/2020 ze dne 28. 8. 2020, smluvní cena 89.000,- Kč bez DPH, 

dodavatel: Synergia management czech s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 

Praha 5, IČO: 29028400, uveřejněna v registru smluv 

Nákup mobilních telefonů v rámci projektu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury pro rok 
2020 

- Ev.č. NEN: N006/20/V00021609 

- Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona formou otevřené výzvy 

(soutěženo na pevnou cenu a hodnocen pouze nejvyšší počet dodaného zboží) 

- Oslovování dodavatelé: Azenet s.r.o., IČO 2562014, C SYSTEM CZ a.s., IČO 27675645, 

Mironet, IČO 28189647, Notes CS a.s., IČO 26140161, 2EL, spol. s r.o., IČO 60112018, Mobil 

pohotovost GSM s r.o., IČO 25770471, CZC.cz s.r.o., IČO 25655701 

- Dodavatelé, kteří podali nabídku:  

AMENDOIM s.r.o., IČO:04600746, počet nabídnutého plnění: 99 ks,  
Netfox s.r.o. IČO: 27574032, počet nabídnutého plnění: 103 ks,  
IRD distribuce, s.r.o., počet nabídnutého plnění 130 kusů, 
MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o. IČO: 25770471, počet nabídnutého plnění 115 kusů, 
S E T O S spol. s r.o. IČO: 46352163, počet nabídnutého plnění: 101 ks, 
Servatech s.r.o. IČO: 29040591, počet nabídnutého plnění: 118 ks, 
C SYSTEM CZ a.s. IČO: 27675645, počet nabídnutého plnění 97 ks. 

- Vybrán dodavatel IRD distribuce, s.r.o., se sídlem: Praha 3 - Vinohrady, nám. Jiřího 

z Poděbrad 1658/11, PSČ 13000, IČO: 28886917, smluvní cena 250 292,56 Kč bez DPH 

s počtem 130 ks dodaného zboží 

 

a) Dodavatelé dle uzavřených smluv.    

K otázce 5 (Jakým způsobem probíhal výběr dodavatelů…..) 

Jednalo se o veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, a dále v souladu s interními předpisy zadavatele a pravidly NEN 

(u zakázek, kde se to jevilo jako vhodné, bylo postupováno dle přísnějšího režimu, než je stanoveno 

dle interních předpisů). Směrnice č. XI/2020/NPÚ závazný postup pro zadávání veřejných zakázek 

v Národním památkovém ústavu (přiložena). 

Bylo postupováno dle podmínek VZ.  

 
K otázce 6 (Kde a kdy byly zveřejněny výzvy uchazečů ……..) 

Způsob zadání probíhal buď formou průzkumu trhu (oslovení min. 3 dodavatelů prostř. e-mailu), 

formou uzavřené nebo otevřené výzvy; v případě průzkumu trhu probíhá následná zpětná evidence 
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veřejné zakázky v NEN, v případě uzavřené a otevřené výzvy jsou účastníci řízení oslovováni přes 

elektronický nástroj NEN; blíže k jednotlivým způsobům ad otázka 4) 

Vždy postupováno v souladu s návrhem oddělení veřejných zakázek.     

K otázce 7 (Zda o realizaci projevili zájem potencionální dodavatelé před vypsáním veřejné zakázky)  

Ano, potencionální dodavatelé projevili zájem e-mailem, poštou, přes ESS. Z těchto nabídek byly 

vybrány a osloveny 3 firmy. Byly lustrovány na internetu a telefonickým poptáním, pokud 

v minulosti pracovali pro příspěvkovou organizaci v rezortu kultury. 

Nabídky nebyly evidovány.          

K otázce 8 (Zda byli osloveni přímo ze strany NPÚ někteří uchazeči.., kdy, kteří a proč právě tito..) 

Bylo postupováno tak, jak je popsáno v bodě 4-7.  

2) Zda, příp. kde a po jakou dobu byly zveřejněny výzvy uchazečům k podávání nabídek 

na realizaci Projektů…. 

       Odkazujeme na body 4-7 a 8.   

K otázce 9 (Zda o realizaci Projektů projevili zájem potencionální dodavatelé, kteří však nebyli z vaší 

strany přímo osloveni……)  – viz odpověď ad 4) 

a) V každé zakázce byly osloveny 3 firmy: 

i) Analýzy – Synergia management czech s.r.o., Mezinárodní bezpečnostní institut, z.ú., 

Urban safety s. r. o. 

ii) Cvičení – XMA s.r.o., Urban safety s.r.o., Blue Partners, s.r.o. 

iii) Tisk – Synergia management czech s.r.o., Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú., 

Solidita s.r.o.  

b) U Analýz nepodala nabídku firma Synergia management czech, u Cvičení – Blue Partner, 

u Tisk – Solidita. 

 
K otázce 10 (Kolik uchazečů podalo nabídku na realizaci jednotlivých projektů) 

c) Viz odpovědi u otázky ad 4); u VZMR formou průzkumu trhu oslovování vždy min. 3 

dodavatelé, u uzavřené výzvy vždy min. 3 dodavatelé, u otevřené výzvy je oslovováno min. 

5 dodavatelů. 

d) Zadávací podmínky, resp. text průzkumu trhu a Výzvy k podání nabídek jsou přikládány 

přílohou. 

e) Nelze ovlivnit. 

 

K otázce 13 a 14 (Kvalifikační předpoklady, požadavky na dodavatele a technická specifikace jsou 

součástí zadávacích podmínek, přiložených dle bodu ad 11) 
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K otázce 15) odpovědi společně u bodu ad 4) 
 

K otázkám 3) až 16) viz připojené přílohy, vč. otázek 11 a 12 (zadávací podmínky, technická 

specifikace).           

   

K otázce 17 (Kdy byly uzavřeny smlouvy s jednotlivými uchazeči a vystaveny v registru smluv) 

a) Smlouvy byly uzavřeny bezprostředně po vybrání uchazeče, následně byly zadány 

do Registru smluv:  

i) Zpracování 5 analýz rizik pro 5 památkových objektů – smlouva uzavřena dne 1. 9. 2020 

ii) Nákup mobilních a komunikačních prostředků pro řešení mimořádné události – 

smlouva ze dne 17. 8. 2020 

iii) Organizace a realizace cvičení k řešení mimořádné události, číslo projektu 2 – 

25. 8. 2020 

iv) Zpracování, tisk a distribuce informačních a výukových materiálů – smlouva ze dne 28. 

8. 2020 

v) Nákup mobilních telefonů v rámci projektu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury 

pro rok 2020 – smlouva ze dne 6. 10. 2020 

b) Na jednotlivých projektech už firmy pracují hned po uveřejnění smluv v Registru smluv. 

 
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy (počet svazků) 
20 elektronických dokumentů 
 


