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Žádost ze dne 

25. 9. 2020 

Naše značka / PID  

NAKIT-1104-2/SL-2020 

Vyřizuje  

Mgr. Filip Baštář 

 

Místo odeslání / dne 

Praha 

9. 10. 2020 

 

 

Věc: 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Povinný subjekt, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., IČO: 047 

67 543, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen „NAKIT“ nebo též 

„povinný subjekt“), obdržel žádost společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 

2510/19, Libeň 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 (dále jen „Žadatel“) o poskytnutí informací dle 

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

(dále jen „ZSPI“), ze dne 24. 9. 2020 (dále jen „Žádost“). 

V Žádosti se Žadatel domáhal poskytnutí informací vztahujících se k věci zadávání veřejných 

zakázek v dynamickém nákupním systému zavedeném dne 20. 7. 2018 na základě 

zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Zajištění optické přenosové 

infrastruktury pro interní potřeby a obchodní aktivity“, ev. č. Z2018-017088 (dále jen „DNS“), 

kdy zadavatelem DNS je NAKIT. Konkrétně se domáhal informací týkajících se splnění 

termínů předání jednotlivých vysoutěžených tras, které jsou předmětem veřejných zakázek 

zadávaných v DNS (dále jen „Optické trasy“), a to ve formě následujících dotazů: 

Dotaz č.1 

Žadatel zdvořile žádá NAKIT o informaci, zda bylo plnění, které je předmětem veřejné zakázky 

 

CETIN a.s. 

Českomoravská 2510/19 

Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

ID datové schránky:  

qa7425t 

 

http://www.nakit.cz/
mailto:info@nakit.cz


 
 

 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 

A:  Kodaňská 1441/46 T:  +420 234 066 500 W:  www.nakit.cz 

 101 00 Praha 10 - Vršovice E:   info@nakit.cz                                             IČ:  04767543 

2 

s názvem „DNS 2_Olomouc – Prostějov“; ID: VZ0076496; kontaktní osoba Kristýna Kovářová, 

řádně předáno NAKITu? 

(i) Pokud ano, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému dni byla tato konkrétní 

Optická trasa předána NAKITu a zároveň Žadatel zdvořile žádá o doložení této 

skutečnosti předložením prosté kopie předávacího protokolu či jiným obdobným 

způsobem. 

(ii) Pokud nikoliv, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému datu má vybraný 

dodavatel tuto Optickou trasu předat? 

 

Dotaz č.2 

Žadatel zdvořile žádá NAKIT o informaci, zda bylo plnění, které je předmětem veřejné zakázky 

s názvem „DNS 9_Pelhřimov – Jihlava“, ID: VZ0079336; kontaktní osoba Jaroslava Zachová, 

řádně předáno NAKITu? 

(i) Pokud ano, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému dni byla tato konkrétní 

Optická trasa předána NAKITu a zároveň Žadatel zdvořile žádá o doložení této 

skutečnosti předložením prosté kopie předávacího protokolu či jiným obdobným 

způsobem. 

(ii) Pokud nikoliv, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému datu má vybraný 

dodavatel tuto Optickou trasu předat? 

 

Dotaz č.3 

Žadatel zdvořile žádá NAKIT o informaci, zda bylo plnění, které je předmětem veřejné zakázky 

s názvem „DNS 12_ Třebíč – Brno“, ID: VZ0081193; kontaktní osoba Kristýna Kovářová, řádně 

předáno NAKITu? 

(i) Pokud ano, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému dni byla tato konkrétní 

Optická trasa předána NAKITu a zároveň Žadatel zdvořile žádá o doložení této 

skutečnosti předložením prosté kopie předávacího protokolu či jiným obdobným 

způsobem. 

(ii) Pokud nikoliv, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému datu má vybraný 

dodavatel tuto Optickou trasu předat? 

Dotaz č.4 

Žadatel zdvořile žádá NAKIT o informaci, zda bylo plnění, které je předmětem veřejné zakázky 
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s názvem „DNS 13_Tachov – Cheb“, ID: VZ0081194; kontaktní osoba Kateřina Divišová, 

řádně předáno NAKITu? 

(i) Pokud ano, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému dni byla tato konkrétní 

Optická trasa předána NAKITu a zároveň Žadatel zdvořile žádá o doložení této 

skutečnosti předložením prosté kopie předávacího protokolu či jiným obdobným 

způsobem. 

(ii) Pokud nikoliv, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému datu má vybraný 

dodavatel tuto Optickou trasu předat? 

 

Dotaz č.5 

Žadatel zdvořile žádá NAKIT o informaci, zda bylo plnění, které je předmětem veřejné zakázky 

s názvem „DNS 14_Domažlice-Klatovy“, ID: VZ0082674; kontaktní osoba Kateřina Divišová, 

řádně předáno NAKITu? 

(i) Pokud ano, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému dni byla tato konkrétní 

Optická trasa předána NAKITu a zároveň Žadatel zdvořile žádá o doložení této 

skutečnosti předložením prosté kopie předávacího protokolu či jiným obdobným 

způsobem. 

(ii) Pokud nikoliv, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému datu má vybraný 

dodavatel tuto Optickou trasu předat? 

 

Dotaz č.6 

Žadatel zdvořile žádá NAKIT o informaci, zda bylo plnění, které je předmětem veřejné zakázky 

s názvem „DNS 16_Jablonec – Liberec“, ID: VZ0082679; kontaktní osoba Kateřina Divišová, 

řádně předáno NAKITu? 

(i) Pokud ano, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému dni byla tato konkrétní 

Optická trasa předána NAKITu a zároveň Žadatel zdvořile žádá o doložení této 

skutečnosti předložením prosté kopie předávacího protokolu či jiným obdobným 

způsobem. 

(ii) Pokud nikoliv, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému datu má vybraný 

dodavatel tuto Optickou trasu předat? 
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Dotaz č.7 

Žadatel zdvořile žádá NAKIT o informaci, zda bylo plnění, které je předmětem veřejné zakázky 

s názvem „DNS 17_Karviná-Frídek Místek“, ID: VZ0082660; kontaktní osoba Jaroslava 

Zachová, řádně předáno NAKITu? 

(i) Pokud ano, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému dni byla tato konkrétní 

Optická trasa předána NAKITu a zároveň Žadatel zdvořile žádá o doložení této 

skutečnosti předložením prosté kopie předávacího protokolu či jiným obdobným 

způsobem. 

(ii) Pokud nikoliv, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému datu má vybraný 

dodavatel tuto Optickou trasu předat? 

 

Dotaz č.8 

Žadatel zdvořile žádá NAKIT o informaci, zda bylo plnění, které je předmětem veřejné zakázky 

s názvem „DNS 18_Liberec KŘP1-Liberec“, ID: VZ0082663; kontaktní osoba Jaroslava 

Zachová, řádně předáno NAKITu? 

(i) Pokud ano, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému dni byla tato konkrétní 

Optická trasa předána NAKITu a zároveň Žadatel zdvořile žádá o doložení této 

skutečnosti předložením prosté kopie předávacího protokolu či jiným obdobným 

způsobem. 

(ii) Pokud nikoliv, Žadatel dále zdvořile žádá o sdělení, k jakému datu má vybraný 

dodavatel tuto Optickou trasu předat? 

 

K jednotlivým dotazům v rámci Žádosti uvádí NAKIT v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) ZSPI 

následující (za použití v Žádosti definovaných pojmů): 

 

Ad Dotaz č.1) 

NAKIT sděluje, že plnění, které je předmětem veřejné zakázky s názvem „DNS 2_Olomouc – 

Prostějov“; ID: VZ0076496; kontaktní osoba Kristýna Kovářová, dosud NAKIT nebylo předáno. 

Předpokládaný termín předání je 15. 10. 2020. 
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Ad Dotaz č.2) 

NAKIT sděluje, že plnění, které je předmětem veřejné zakázky s názvem „DNS 9_Pelhřimov 

– Jihlava“; ID: VZ0079336; kontaktní osoba Jaroslava Zachová, bylo NAKIT předáno dne 1. 7. 

2020. Předávací protokol dokládající tuto skutečnost je přiložen jako příloha tohoto 

dokumentu. 

 

Ad Dotaz č.3) 

NAKIT sděluje, že plnění, které je předmětem veřejné zakázky s názvem „DNS 12_Třebíč – 

Brno“; ID: VZ0081193; kontaktní osoba Kristýna Kovářová, bylo NAKIT předáno dne 6. 8. 

2020. Předávací protokol dokládající tuto skutečnost je přiložen jako příloha tohoto 

dokumentu. 

 

Ad Dotaz č.4) 

NAKIT sděluje, že plnění, které je předmětem veřejné zakázky s názvem „DNS 13_Tachov – 

Cheb“; ID: VZ0081194; kontaktní osoba Kateřina Divišová, bylo NAKIT předáno dne 6. 6. 

2020. Předávací protokol dokládající tuto skutečnost je přiložen jako příloha tohoto 

dokumentu. 

 

Ad Dotaz č.5) 

NAKIT sděluje, že plnění, které je předmětem veřejné zakázky s názvem „DNS 14_Domažlice 

– Klatovy“; ID: VZ0082674; kontaktní osoba Kateřina Divišová, bylo NAKIT předáno dne 29. 

7. 2020. Předávací protokol dokládající tuto skutečnost je přiložen jako příloha tohoto 

dokumentu. 

 

Ad Dotaz č.6) 

NAKIT sděluje, že plnění, které je předmětem veřejné zakázky s názvem „DNS 16_Jablonec 

– Liberec“; ID: VZ0082679; kontaktní osoba Kateřina Divišová, bylo NAKIT předáno dne 25. 

9. 2020. Předávací protokol dokládající tuto skutečnost je přiložen jako příloha tohoto 

dokumentu. 

 

 

http://www.nakit.cz/
mailto:info@nakit.cz


 
 

 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 

A:  Kodaňská 1441/46 T:  +420 234 066 500 W:  www.nakit.cz 

 101 00 Praha 10 - Vršovice E:   info@nakit.cz                                             IČ:  04767543 

6 

Ad Dotaz č.7) 

NAKIT sděluje, že plnění, které je předmětem veřejné zakázky s názvem „DNS 17_Karviná – 

Frýdek Místek“; ID: VZ0082660; kontaktní osoba Jaroslava Zachová, bylo NAKIT předáno dne 

25. 9. 2020. Předávací protokol dokládající tuto skutečnost je přiložen jako příloha tohoto 

dokumentu. 

 

Ad Dotaz č.8) 

NAKIT sděluje, že plnění, které je předmětem veřejné zakázky s názvem „DNS 18_Liberec 

KŘP1 – Liberec“; ID: VZ0082663; kontaktní osoba Jaroslava Zachová, bylo NAKIT předáno 

dne 25. 9. 2020. Předávací protokol dokládající tuto skutečnost je přiložen jako příloha tohoto 

dokumentu. 

 

Výše uvedeným poskytnutím informací bylo vyhověno Žádosti v plném rozsahu. 

 

 

 

______________________________________________________ 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

JUDr. Vladimír Chrástecký 

ředitel sekce Legislativa 

 

 

 

Přílohy: 

• DNS09_ITSELF_Pelhřimov_Jihlava_PP 

• DNS12_ITSELF_Třebíč_Brno_PP 

• DNS13_TPS_Tachov_Cheb_MPaPP 

• DNS14_TPS_Domažlice_Klatovy_PP 

• DNS16_TPS_Jablonec_Liberec_PP 

• DNS17_TPS_Karviná_FM_PP 

• DNS18_TPS_LiberecKŘP_Liberec_PP 
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