
„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci 
zdvořile prosím o poskytnutí následujících informací:? ?Zajímají mě Vaše obchodní vztahy  
s těmito subjekty: 
 
MAFRA, a.s.; ičo: 45313351 
LONDA spol. s.r.o., ičo: 49241931 
Stanice O, a.s. : ičo: 26509911 
 
Ráda bych Vás tedy poprosila o takový přehled následujícího: 
 
?1) Uzavřel Váš úřad od ledna roku 2014 s některým z těchto subjektů smlouvu, za níž mu 
připadlo peněžní plnění?? 
2) Co bylo předmět takové smlouvy?? 
3) Kolik v rámci ni Váš úřad subjektu vyplatil?? 
4) Kdy byly tyto smlouvy uzavřeny? 
?5) Jsou některé z nich ještě platné? Které? 
?6) Pokud některý z těchto subjektů dostával od Vašeho úřadu peníze, jak byl vybrán?  
Ve výběrovém řízení? Jakého druhu?.“ 
 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
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 V Praze dne 25.8. 2016 

 Č. j.: MF-27882/2016/10-9 
  

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

Ministerstvo financí obdrželo dne 10. srpna 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v 
níž se domáháte poskytnutí následujících informací: 
 
„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci 
zdvořile prosím o poskytnutí následujících informací:? ?Zajímají mě Vaše obchodní vztahy s 
těmito subjekty: 
 
MAFRA, a.s.; ičo: 45313351 
LONDA spol. s.r.o., ičo: 49241931 
Stanice O, a.s. : ičo: 26509911 
 
Ráda bych Vás tedy poprosila o takový přehled následujícího: 
 
?1) Uzavřel Váš úřad od ledna roku 2014 s některým z těchto subjektů smlouvu, za níž mu 
připadlo peněžní plnění?? 
2) Co bylo předmět takové smlouvy?? 
3) Kolik v rámci ni Váš úřad subjektu vyplatil?? 
4) Kdy byly tyto smlouvy uzavřeny? 
?5) Jsou některé z nich ještě platné? Které? 
?6) Pokud některý z těchto subjektů dostával od Vašeho úřadu peníze, jak byl vybrán? Ve 
výběrovém řízení? Jakého druhu?.“ 
 
 K jednotlivým bodům žádosti Ministerstvo financí sděluje následující:  
 
Odbor 13 – Hospodářská správa: 
 
1) Odbor 13 – Hospodářská správa má uzavřen smluvní vztah se společností Mafra, a.s. 
2) Předmětem smlouvy resp. objednávek je celoroční předplatné deníků – Mladá Fronta 

Dnes a Lidové noviny na roky 2014, 2015 a 2016. 
3) Za uvedené deníky jsme vydali v roce 2014 – 61 683,- Kč, v roce 2015 – 72 282,- Kč a v 

roce 2016 – 72 282,- Kč, což představuje od 1.1.2014 celkovou částku 206 247,- Kč.  
4) Smlouvy/objednávky se pravidelně uzavírají každoročně před nebo na počátku 

kalendářního roku, aby bylo předplatné požadovaných deníků zajištěno dle konkrétních 
potřeb ministerstva. 

5) V současné době je v platnosti celoroční objednávka deníků na rok 2016, která končí 
31.12. 2016. 



6) Dle předpokládané hodnoty ročního plnění se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, 
tzn., že zadavatel není povinen zadávat VZ ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách. Dále se postupuje dle platné směrnice ministra o zadávání VZ na 
MF nákupem za cenu obvyklou v místě plnění. 

 
Odbor 58 – Mezinárodní vztahy: 
 
1) Odbor 58 nemá uzavřeny smluvní vztahy se společnostmi Mafra, a.s., LONDA spol.s 

r.o., a Stanice O, a.s. 
2) Se společností Mafra, a.s. byly uzavřeny jednotlivé objednávky na uveřejnění vyhlášené 

otevřené výzvy za účelem oslovení co nejširšího možného okruhu zájemců. 
3) Za uvedené objednávky bylo zaplaceno celkem 111.797 Kč v roce 2014. V roce 2015 a 

v roce 2016 žádné výdaje společnosti Mafra, a.s. nebyly uskutečněny. 
4) Objednávky se uzavírají před vyhlášením výzev k financování projektů z FM EHP 

Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce. 
5) V současné době není v platnosti žádná smlouva ani objednávka. 
6) Společnost Mafra a.s. byla vybrána z důvodu vlastnictví nejčtenějších deníků. Další 

výzvy byly uveřejněny také v denících společností Economia, a.s. a Vltava-Labe-Press, 
a.s. 

 
Se subjekty: 
- LONDA spol. s r. o., IČO 49241931, 
- Stanice O, a. s., IČO 26509911, 
nemá Ministerstvo financí od ledna roku 2014 zaevidován žádný smluvní vztah. 
 


