
  

 
 

 
 

Tato výzva je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

 

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAK[ZKY MALÉHO 

ROZSAHU  

 

dle čl. 11 Směrnice JAMU č. 4/2010 a za subsidi{rní aplikace § 84 

z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

1. N{zev veřejné zak{zky malého rozsahu:  

„Ubytov{ní pro pedagogický kurz – DIFA 2011“ 

 

2. Popis předmětu veřejné zak{zky  

Č{st I: 

 Ubytov{ní na víkend 21. – 23. 1. 2011: 

- Ubytov{ní se snídaní pro 10 – 12 osob ve 2-3 lůžkových pokojích 

s vlastním soci{lním zařízením 

- Ubytov{ní se snídaní pro 3 - 5 osob v 1-2 lůžkových pokojích s vlastním 

soci{lním zařízením 

- Pron{jem vhodné místnosti pro školení max. pro 15 osob 

Č{st II: 

 Ubytov{ní na víkend 1. – 3. 4. 2011: 

- Ubytov{ní se snídaní pro 10 – 12 osob ve 2-3 lůžkových pokojích 

s vlastním soci{lním zařízením 

- Ubytov{ní se snídaní pro 3 - 5 osob v 1-2 lůžkových pokojích s vlastním 

soci{lním zařízením 

- Pron{jem vhodné místnosti pro školení max. pro 15 osob 

 

3. Identifikační údaje o zadavateli  

Zadavatel: Jan{čkova akademie múzických umění v Brně  

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  

Pracoviště zadavatele, pro  

nějž je VZ určena:  

Pověřen{ osoba: JUDr. Lenka Valov{ 

Pr{vní forma: veřejn{ vysok{ škola, kód 601  



  

 
 

 
 

Tato výzva je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

IČ: 62156462  

DIČ: CZ62156462  

Pověřený zaměstnanec: Ing. Dana Horníčkov{ 

Tel.: 542 591 134 

Fax: 542 591 140 

E‐mail: hornickova@jamu.cz 

 

4. Přepokl{dan{ doba plnění veřejné zak{zky  

 Datum vyhl{šení:  13. 12. 2010 

 Zah{jení plnění č{sti I: 21. 1. 2011 

 Ukončení plnění č{sti I: 23. 1. 2011 

 Zah{jení plnění č{sti II:   1. 4. 2011 

 Ukončení plnění č{sti II:   3. 4. 2011 

 Místo plnění:   Kraj Vysočina  

 

5. Předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky  

Předpokl{dan{ hodnota veřejné zak{zky činí bez DPH 30.950,-Kč (37.140,-Kč včetně 

DPH). 

Č{st I: 15.975,-Kč bez DPH 

Č{st II: 14.975,-Kč bez DPH 

 

6. Rozhodnutí pověřené osoby zadavatele  

Vzhledem ke skutečnosti, že se na předpokl{dané termíny kon{ní kurzu nepřihl{sil 

dostatek účastníků, čímž byl naplněn důvod pro zrušení zad{vacího řízení dle § 84 

odst. 2 písm. e) z{kona o veřejných zak{zk{ch, když se vyskytl důvod hodný 

zvl{štního zřetele, pro který nelze na zadavateli požadovat, aby v zad{vacím řízení 

pokračoval, protože veřejn{ zak{zka pozbyla svého hospod{řského smyslu, rozhodl 

zadavatel tak, že veřejnou zak{zku ruší. 

 

Datum: 12. 1. 2011 

 

 ……………………………….. 

JUDr. Lenka Valov{ 

Kvestorka JAMU 
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