
 

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Pekařská 664/53 

602 00 Brno 

 

V Praze, dne 19. prosince 2022 

 

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

 

Vážení, 

 

obracím se na Vás s žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, a to ohledně veřejné zakázky týkající se výstavby budovy Mezinárodního centra 

klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně („Zakázka“). Dle mých informací jste 

smlouvu o uskutečnění Zakázky uzavřeli vy, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, se sídlem 

Pekařská 664/53, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 001 59 816 („Vy“). 

Tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se Zakázky a z ní 

vyplývajících vztahů mezi Vámi a jejím zhotovitelem („Zhotovitel“): 

1. Podílela se, dle Vašich informací, jakkoliv na Zakázce společnost DOB CONSTRUCTION a.s. 

(dříve pod názvem GEOSAN GROUP a.s.), se sídlem U Průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00 

Praha 7, IČO 256 71 464, zapsaná v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze 

pod sp. zn. B 5392 nebo společnost GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín 

III, 280 02 Kolín, IČO: 281 69 522, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze pod sp. zn. B 12459? Pokud ano, jakým způsobem? 

2. Kdy došlo k dokončení Zakázky? Došlo k úplnému splnění povinností plynoucích ze Zakázky 

ze strany Zhotovitele? Pokud ne, v čem spočívalo nesplnění povinností ze strany Zhotovitele? 

3. Jakým způsobem byla smlouva o Zakázce ukončena? Pokud došlo k jednostrannému ukončení, 

žádám o poskytnutí souvisejícího právního jednání (výpověď, odstoupení) a informaci, zda 

bylo toto jednostranné ukončení druhou stranou akceptováno nebo sporováno.  

4. Uplatňovali jste v souvislosti se Zakázkou vůči Zhotoviteli nějaké nároky?  

a. Pokud ano, jakým způsobem byly tyto nároky uplatňovány (např. reklamace či 

žaloba)? V případě, že se byly Vaše nároky uplatňovány v řízení před českým soudem, 

žádám i o poskytnutí spisové značky příslušného soudního řízení. 

b. Pokud ano, jaký byl výsledek takového uplatnění Vašich nároků?  

5. Jaké fyzické osoby s Vámi v souvislosti se Zakázkou v období od června 2015 vedly obchodní 

a technickou komunikaci?  

Prosím o zaslání odpovědi na e-mailovou adresu 

 

S pozdravem 

dat. nar. 

trvale bytem 




