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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 7. 6. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 6. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

na Facebooku pana hejtmana jsem viděl komentář, že studie na dopravní stavby jsou zadávány firmě Akiprojekt. 

Chtěl bych se tedy podle 106/1999 Sb. zeptat jak byla soutěžena firma na jednotlivé studie zveřejněných staveb 

na webové stránce kraje s dopravními stavbami? Jak je možné, že firma Akiprojekt měla na starosti tolik studií? 

Je možné aby někdo z odboru zabývajícím se dopravou zadával zakázky bez výběrových řízení? Nebo není 

problém dávat zakázky osvědčené firmě? 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

všechny studie jsou zadávány formou veřejné soutěže podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek, 

rozhodujícím faktorem pro výběr projektanta v rámci písemně zaslané nabídky v označené a uzavřené obálce, 

která je otevírána na jednání výběrové komise, je nabízená cena. Žádná ze studií nebyla zadána přímým 

způsobem, ale vždy v rámci soutěže. V rámci dopravního webu je uvedeno, že zhotoviteli studií byly následující 

firmy: 

IKP Consulting Engineers, s. r. o.  – 6 studií 

AKIPROJEKT, s. r. o. – 6 studií 

NOVÁK&PARTNER, s. r. o.  – 4 studie 

PRAGOPROJEKT, a. s. – 3 studie 

BLAHOPROJEKT, s. r. o. – 2 studie 

ZESA, s. r. o. – 2 studie 

MottMacDonald, a. s. – 1 studie 

Ateliér DOPI – 1 studie 

PUDIS, a. s. – 1 studie

Uvedené firmy byly zhotoviteli těchto studií proto, že v případě jednotlivých zadávacích řízení nabídli nejnižší 

cenu a zároveň samozřejmě splnili požadovanou kvalifikaci. 
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