
 
"v rámci zpracování bakalářské práce s názvem : ,,Analýza vítězné ceny veřejných zakázek  
v závislosti na vybraných podmínkách" Vás prosím o sdělení informací, ve smyslu zákona 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně veřejných zakázek, kde bylo 
Ministerstvo zadavatelem, s názvem : 
 
 ,,Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické 
činnosti''(datum uveřejnění 8/2015). Evidenční číslo VZ na VVZ 404887. 
 
,,Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů  
a hutí – Rekultivace nezpevněných ploch Soběšovice'' (datum uveřejnění 10/2015) Evidenční 
číslo VZ na VVZ 404906. 
 
,,Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava (III. etapa)''(datum uveřejnění 
6/2015). Evidenční číslo VZ na VVZ 498217. 
 
Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s.'' (datum uveřejnění 10/2015) Evidenční 
číslo VZ na VVZ 509665. 
 
       Prosím o následující informace : 
 
      Jakým způsobem byla stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky(§ 13 a 16 zákona č. 
137/2006 Sb.). Prosím o konkrétní způsob např.: stanovená pomocí cenové soustavy ÚRS 
projektantem. 
 
      Byla požadována jistota dle § 67 zákona 137/2006 Sb.?" 
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 V Praze dne 28. 4. 2016 

 Č. j.: MF- MF-14889/2016/10-4/1032 IK 
  

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

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 21. dubna 2016 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: 
 
v rámci zpracování bakalářské práce s názvem : ,,Analýza vítězné ceny veřejných zakázek  
v závislosti na vybraných podmínkách" Vás prosím o sdělení informací, ve smyslu zákona 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně veřejných zakázek, kde bylo 
Ministerstvo zadavatelem, s názvem : 
 
 ,,Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů 
hornické činnosti''(datum uveřejnění 8/2015). Evidenční číslo VZ na VVZ 404887. 
 
,,Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů  
a hutí – Rekultivace nezpevněných ploch Soběšovice'' (datum uveřejnění 10/2015) Evidenční 
číslo VZ na VVZ 404906. 
 
,,Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava (III. etapa)''(datum uveřejnění 
6/2015). Evidenční číslo VZ na VVZ 498217. 
 
Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s.'' (datum uveřejnění 10/2015) Evidenční 
číslo VZ na VVZ 509665. 
 
       Prosím o následující informace : 
 
      Jakým způsobem byla stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky(§ 13 a 16 
zákona č. 137/2006 Sb.). Prosím o konkrétní způsob např.: stanovená pomocí cenové soustavy 
ÚRS projektantem. 
 
      Byla požadována jistota dle § 67 zákona 137/2006 Sb.? 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje, že u všech čtyř  v žádosti uvedených 
veřejných zakázek, je odpověď na obě položené otázky shodná, a to: 
 
Způsob stanovení předpokládané hodnoty: 



- součástí zadávacích podmínek byla projektová dokumentace a předpokládaná hodnota byla 
stanovena na základě ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
projektantem; 
 
- poskytnutí jistoty dle § 67 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
bylo požadováno.  
 


