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Tabulka č. 1: Veřejné zakázky 2012-2014
rok 2012 2013 2014 Celkem
Veřejné zakázky malého rozsahu 0
Dynamický nákupní systém 0
Elektronické tržiště 0

D)

Tabulka č. 2: Soutěžitelné výdaje 2012-2014
rok 2012 2013 2014 Celkem
Náklady 0
Investice 0
Celkem 0 0 0 0

Tabulka č. 3: Neovlivnitelné náklady 2012-2014

Data budou využita k poměřování výdajů teoreticky soutěžitelných a reláně soutěžených 
skrze veřejné zákázky. Výše popsaný výběr účetních kategorií může být v ojedinělých 
případech zavádějící. Pokud do některé z uvedených kategorií účtujete náklad, které 
objektivně nesouvisí s pořizováním zboží a služeb, nebo se z objektivních důvodů o náklad 
nemohlo být soutěženo podle zákona. Nastal-li tento případ,  prosíme o přehled takových 
významných nákladů. Do tabulky níže částku v posledních třech letech a  popis o jaký náklad 
se jedná. Z popisu musí být patrné, proč nemohla být položka soutěžena - např. díky výjimce 
ze zákona o veřejných zakázkách. Nepatří sem však zejména náklady dříve soutěžených 
zakázek, zakázek malého rozsahu resp. zakázek podlimitních u sektorových zadavatelů. 
Poskytnutí údajů dle tohoto bodu nutně nepožadujeme, může však fakticky zlepšit výsledné 
hodnocení Vaší instituce v rámci našeho výzkumu.

Dobrý den,
pro účely ekonomického výzkumu žádám podle zákona 106/1999 Sb. o poskytnutí 
následujících údajů v podobě vyplněných tabulek číslo 1, 2, 3 a 4.

Celkové soutěžitelné výdaje v letech 2012-2014, tj. výdaje vydané na externí nákupy. Ty 
mají být zízkány jako objem účetních výdajů instituce, získaných např. z výkazu zisku a ztrát 
a přehledu o peněžních tocích za sledované období (případně jemněji členěných 
analytických účtů).  

Prosíme tedy o doplnění tabulky tabulku níže: 

V případě výkazu dle IFRS jsou do ovlivnitelných nákladů činnosti zařazeny: náklady na 
vynaložené zboží (A.), Výkonová spotřebu (B.), Ostatní provozní náklady (H.) a Mimořádné 
náklady (R.) a výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Např. z účetního výkazu dle CAS jsou soutěžitelnými výdaji: Spotřeba materiálu (501), 
Spotřeba energie (502), Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503), Prodané 
zboží (504), Opravy a udržování (511), Cestovné (512), Náklady na reprezentaci (513), 
Ostatní služby (518) a Jiné ostatní náklady (549) a výdaje na pořízení dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku (ty jediné nejsou součástí daného výkazu).

Objem veřejných zakázek malého rozsahu ve velikosti od výše 100.000 Kč bez DPH, 
zadaných Vaší institucí v letech 2012,2013 a 2014. Pokud z technických důvodů je možné 
poskytnout pouze sumy odpovídající jiné hranici než 100.000 Kč, prosím o jejich poskytnutí 
spolu s informací o této hranici.

Objem takto realizovaných nákupů prostřednictvím dynamického nákupního systému

Objem takto realizovaných nákupů prostřednictvím elektronického tržiště veřejné správy



Položka částka (Kč)
Nájemné sídla organizace 10 000 000

Celkem 0

Tabulka č. 4: Identifikační údaje
Název subjektu:
IČO:

Více k metodice výpočtu zde:
http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech

Prosíme o doručení tohoto vyplněného formuláře na adresu zindex.research@gmail.com , 
případné neposkytnutí informací bude zohledněno v rámci hodnocení. 

S případnými dotazy se neváhejte obrátit na výše uvedenou adresu.

s pozdravem
Jiří Skuhrovec, Econlab z.s. (předseda)
Opletalova 26, Praha 1, 110 00

popis
Výjimka ze ZVZ

http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech


 
 
Vážený pane předsedo, 
 
K Vaší žádosti o sdělení informací podle zák. č. 106/1999 Sb. Vám sděluji následující: 
 

1) Pro otázky pod písmeny A až C si Vás dovoluji odkázat dle ust. § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím na zveřejněné informace, na profilu zadavatele 

Od 1.7.2012 zveřejňuje Thomayerova nemocnice své veřejné zakázky na profilu 
zadavatele na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTN.  
Veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní zakázky zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení u vládou stanovených povinných komodit naleznete na e-
tržišti www.tendermarket.cz.  

. 

2)  Žádost pod písmenem D odmítám, neboť se nejedná o informaci ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona 

č. 106/1999 Sb., tazatel vyžaduje subjektivní hodnocení ze strany povinného subjektu (tedy co 

zařadit do "soutěžitelných výdajů"), jež přesahuje rámec povinností definovaných předmětným 

právním předpisem, jedná se de facto o vytvoření nové informace. Nad rámec prostého odmítnutí 

žádosti lze uvést, že celá otázka je formulována zcela zavádějícím způsobem, neboť demonstrativně 

uváděné položky jako "Cestovné" nebo "Náklady na reprezentaci" zjevně soutěžitelné (alespoň 

majoritně nejsou).  

S pozdravem 

 
JUDr. Jaroslav Horáček 
Thomayerova nemocnice 
Vedoucí právního oddělení 
Vídeňská 800 
140 59 Praha 4 – Krč 
 
Tel.: +420 261 08 3332 
Mobil: +420 734 236 412 
e-mail: jaroslav.horacek@ftn.cz 
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