
Na základě zákona zákona č. 106/1999 Sb. bychom Vás rádi požádali o informaci týkající se této 
zakázky realizované pro Ministerstvo financí ČR: 
 
Rok 2010, číslo faktury 1000001080.  
Fakturovaná služba: rozšíření webových stránek o internetovou anketu k obj.09/024/00171.  
Částka: 228 000 Kč bez DPH. 
 
Konkrétně prosíme o zodpovězení těchto otázek: 
 
1. Jaký byl detailní obsah zakázky 
2. Kdo zakázku zadával, resp. schválil 
3. Na základě čeho byla vyfakturovaná tato částka 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 
 
 
 
 V Praze dne 26. 1. 2015 

 
Č. j.: MF-2844/2015/9002-4/131 IK
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 Na Ministerstvo financí bylo dne 5. ledna  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"na základě zákona zákona č. 106/1999 Sb. bychom Vás rádi požádali o informaci týkající se 
této zakázky realizované pro Ministerstvo financí ČR: 
 
Rok 2010, číslo faktury 1000001080.  
Fakturovaná služba: rozšíření webových stránek o internetovou anketu k obj.09/024/00171.  
Částka: 228 000 Kč bez DPH. 
 
Konkrétně prosíme o zodpovězení těchto otázek: 
 
1. Jaký byl detailní obsah zakázky 
2. Kdo zakázku zadával, resp. schválil 
3. Na základě čeho byla vyfakturovaná tato částka" 
 
 K jednotlivým dotazům Vám sděluji následující informace: 
 
 Ad 1) 
 Předmětem objednávky bylo zpracování aplikace pro kvíz na webových stránkách 
www.zavedenieura.cz. 
 Kvíz umožňuje v několika krocích soutěžícímu ověřit jeho znalosti související  
s Eurem. Je rozdělen do témat, ke kterým jsou přiřazeny jednotlivé otázky a je doplněn 
grafickým vyjádřením momentální úspěšnosti. Uživateli umožňuje  jednoduchým způsobem 
zjistit správnou odpověď. 
 
 V rámci objednávky byl požadován grafický návrh kvízu ve dvou variantách  
a následné rozpracování vybrané varianty a implementace aplikace na webu 
www.zavedenieura.cz. Součástí aplikace je uživatelské rozhraní, které umožňuje témata, 
otázky a odpovědi přidávat, mazat, měnit. 
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 Ad 2) 
 Požadavek na aplikaci včetně požadovaného rozsahu funkcionality vznesl garant 
obsahu webu www.zavedenieura.cz, projednala a schválila jej Redakční rada MF. Výňatky  
ze zápisů RR č.8-11/2009 a č. 1-4/2010, které se týkají "Projektu Zavedení eura",  Vám 
zasílám v příloze tohoto dopisu. Vlastní objednávku schválil ředitel odboru Rozvoj ICT 
Ministerstva financí. 
 
 Ad 3) 
 Částka 228 000,- Kč vč. DPH (tj. 190 000,- Kč bez DPH) byla vyfakturována  
na základě předávacího protokolu po proběhlém schválení věcným garantem, otestování  
a nasazení aplikace na stránky www.zavedenieura.cz.  
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