
Vážení, v návaznosti na nám - na základě naší žádosti ze dne 19. 6. 2015 rozhodnutím ministra 
financí Č. j.: MF-29466/2015/10-8 ze dne 17. 8. 2015, kterým zrušil rozhodnutí Ministerstva 
financí č. j. MF-29466/2015/10-4/1272 IK ze dne 7. července 2015 – poskytnuté informace 
týkající se pilotního testu a projektové dokumentace sanace ve společnosti AERO Vodochody, 
a.s., vypracované společností EKOSYSTEM spol. s r.o. (dále jen „projektová dokumentace“), si 
Vás podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), dovolujeme požádat jako povinný subjekt o poskytnutí následujících 
informací: 
 
1. Jaké náklady na vyhotovení této projektové dokumentace a pilotního testu byly dosud 
vynaloženy? Je k uvedenému k dispozici podrobné vyúčtování prací (v členění vrtné  
a průzkumné práce + rozbory / projekční práce)? Kolik bylo k dnešnímu dni skutečně uhrazeno 
za tyto práce dodavateli? 
 
2. Byly v průběhu zpracování této projektové dokumentace (myšleno od jejich zadání, 
objednávky a uzavření smlouvy v roce 2012) vydávány dílčí zprávy, případně dílčí výsledky  
a specifikace prací? Byla prováděna dílčí fakturace prací dodavatelem? Pokud ano, prosíme  
o zaslání všech těchto informací. 
 
3. Bylo zpracování dokumentace Ministerstvem financí ČR zadáno na základě soutěže? Kolik 
dodavatelů a kteří konkrétní dodavatelé byli poptáni či se účastnilo soutěže pro dodávku 
projektové dokumentace a pilotního testu sanačních prací? 
 
4. Kdy Ministerstvo financí ČR zamýšlí získat potřebná územní rozhodnutí, stavební  
a vodoprávní povolení potřebná pro tuto zakázku a pro zahájení stavebních prací? Budou tato 
povolení získána před zadáním sanačních prací? 
 
5. Jde v případě projektové dokumentace o definitivní zadávací dokumentaci, která bude sloužit 
pro poptávku a výběr dodavatele této sanační zakázky? Bude zadávací dokumentace 
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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 8. září  2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
 1. „Jaké náklady na vyhotovení této projektové dokumentace a pilotního testu byly dosud 
vynaloženy?“ „Je k uvedenému k dispozici podrobné vyúčtování prací (v členění vrtné a průzkumné 
práce + rozbory / projekční práce)?“ „Kolik bylo k dnešnímu dni skutečně uhrazeno za tyto práce 
dodavateli?“  
 
 Odpověď:  
 Vzhledem k tomu, že již došlo k úplnému provedení plánovaných prací, byla zhotoviteli 
uhrazena cena dle realizační smlouvy, tj. 2 209 704,70 Kč vč. DPH. Ministerstvo financí ČR má pro 
svou finanční kontrolu plnění realizace prováděných prací položkový rozpočet, který je členěn mj. ve 
Vámi uváděných položkách.  
 
 2. „Byly v průběhu zpracování této projektové dokumentace (myšleno od jejich zadání, 
objednávky a uzavření smlouvy v roce 2012) vydávány dílčí zprávy, případně dílčí výsledky  
a specifikace prací?“ „Byla prováděna dílčí fakturace prací dodavatelem? Pokud ano, prosíme o 
zaslání všech těchto informací.“ 
 
 Odpověď:  
 V rámci akce „Provedení pilotního testu a zpracování projektové dokumentace  
ve společnosti AERO Vodochody a.s.“, byla zpracována dokumentace: 
 
‐ Závěrečná zpráva z pilotního testu 
‐ Projektová dokumentace sanace 
‐  

Podkladem pro jednání na kontrolních dnech byly výše uvedené zprávy. 
 
Zhotovitelem předmětné akce byly vystaveny čtyři faktury.  

částka zádržné 
zaplaceno 

dne  
zádržné 

zaplaceno dne 

858 198,00  78 018,00  1.3.2013 3.6.2014
496 247,70  44 707,00  29.3.2013 3.6.2014
64 602,00  5 820,00  1.7.2013 3.6.2014

607 392,00  54 720,00  19.3.2014 3.6.2014
2 026 439,70  183 265,00    
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 3. „Bylo zpracování dokumentace Ministerstvem financí ČR zadáno na základě soutěže? Kolik 
dodavatelů a kteří konkrétní dodavatelé byli poptáni či se účastnilo soutěže pro dodávku projektové 
dokumentace a pilotního testu sanačních prací?“ 
 
 Odpověď:  
 Na základě výzvy byly osloveny k předložení nabídky poptávaného předmětu díla tyto tři 
subjekty - společnosti EKOSYSTEM spol. s r.o., Purum s.r.o., ENVIREX HOLDING, a.s.  
 
 4. „Kdy Ministerstvo financí ČR zamýšlí získat potřebná územní rozhodnutí, stavební a 
vodoprávní povolení potřebná pro tuto zakázku a pro zahájení stavebních prací? Budou tato povolení 
získána před zadáním sanačních prací?“ 
 
 Odpověď:  
 Ministerstvo financí ČR nebude žadatelem správních povolení k provádění předmětných prací 
dle projektové dokumentace a tato nebudou získána před zahájením zadání. Postup přípravných a 
sanačních prací je zřejmý z Projektové dokumentace sanace, která Vám již byla poskytnuta. 
 
 5. „Jde v případě projektové dokumentace o definitivní zadávací dokumentaci, která bude 
sloužit pro poptávku a výběr dodavatele této sanační zakázky?“ „Bude zadávací dokumentace 
doplněna o závěry a podmínky ze stavebních a vodoprávních povolení (viz otázka č. 4)?“ 
 
 Odpověď:  
 V případě zakázky „AERO Vodochody, a.s. – Sanační opatření vedoucí k odstranění staré 
ekologické zátěže“ bude Projektová dokumentace sanace sloužit jako příloha k zadávací 
dokumentaci, tj. technický podklad pro vyhotovení nabídek uchazečů. Zadávací dokumentace nebude 
doplněna o závěry a podmínky ze správních povolení, neboť tato budou získána  
až zhotovitelem, resp. vítězem soutěže. Viz předchozí odpověď. 
 
 Současně Vám v příloze dopisu zasílám Závěrečnou zprávu z pilotního testu. 
 


