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Prohlášení dodavatele k ochraně inform ací
a obchodním u tajemství

Ve smyslu § 218 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), 
tímto dodavatel prohlašuje, že celý obsah této nabídky je důvěrný. Dodavatel šije zároveň vědom, 
že tímto prohlášením není dotčeno ustanovení § 218 odst. 2 písm. b) ZZVZ a bere na vědomí, že 
zadavatel je oprávněn zveřejnit či poskytnout informace, které má povinnost uvést ve zprávě o hod
nocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného 
dodavatele nebo písemné zprávě zadavatele.
V případě, že bude tato nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude uzavřena smlouva na pl
nění veřejné zakázky mezi dodavatelem a zadavatelem, sděluje tímto dodavatel zadavateli, že výkaz 
výměr (soupis prací), včetně jednotkových cen, jako přílohu ke smlouvě na plnění veřejné zakázky, 
případně jejích dodatků, považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

Zároveň dodavatel upozorňuje, že zveřejnění některých údajů je vyloučeno rovněž dle příslušných 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo
vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dodavatel upozorňuje 
zejména, na:

• ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv, podle něhož se povinnost uveřejnit 
prostřednictvím registru smluv nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projekto
vou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet;

* ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, podle něhož prostřednictvím registru smluv 
se neuveřejňuji informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím. Zde dodavatel poukazuje především na skutečnost, že mezi 
takové informace patří i osobní údaje pracovníků dodavatele uvedené ve smlouvě, včetně je
jích dodatků, či jejích přílohách.

V Chlumci dne 6.1.2017

1 § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
; § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném 2nění ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informac' 
v platném znění i \

občanský zákoník, a dle příslušných právních předpisů1 jej tedy není možné zveřejnit spolu se 
smlouvou.
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