
S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prosíme o uvedení 
seznamu všech uzavřených zakázek malého rozsahu za období 2008 - 2013 v kompetenci Vašeho 
úřadu, a to v oblasti ekonomického, finančního, personálního a právního poradenství (např. 
zpracování dokumentů jako jsou odborné analýzy, studie, stanoviska, znalecké posudky, předpisy 
apod.) 
 
K těmto zakázkám malého rozsahu uveďte:) 
1. Smluvní cenu v Kč bez DPH 
2. Přesnou specifikaci předmětu Smlouvy a rozsah poskytnutých služeb 
3. Datum podpisu Smlouvy 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 8.11. 2013 
                   Č. j.: MF-105105/2013/10/1522IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
na Ministerstvo financí bylo dne 10. října 2013 doručeno Vaše podání se žádostí    
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací,   
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), č.j. MF-102 729/2013/10/1489 IK,  které jste 
na základě výzvy doplnila dne 18. října 2013.  Dne 1. listopadu 2013 Vám bylo datovou 
zprávou zaslané sdělení o prodloužení lhůty vzhledem k náročnému zpracování Vaši žádosti. 
Žádáte poskytnutí seznamu všech uzavřených veřejných zakázek malého rozsahu  za období 
2008 až 2013 v kompetenci Ministerstva financí, a to v oblasti ekonomického, finančního, 
personálního a právního poradenství (např. zpracování dokumentů jako jsou odborné analýzy, 
studie, stanoviska, znalecké posudky, předpisy apod.). Žádáte o uvedení smluvní ceny v Kč 
bez DPH, přesné specifikace předmětu smlouvy,  rozsahu poskytnutých služeb a data podpisu 
smlouvy. 
 
V příloze tohoto dopisu Vám zasílám seznam veřejných zakázek malého rozsahu  
na Ministerstvu financí za roky 2008 - 2011 dle Vámi požadované specifikace. 
 
 

Žadatelka byla v souladu s ust. § 6 odst. 1 Zákona odkázána  na internetové stránky 
Ministerstva financí, kde jsou zveřejněny veřejné zakázky malého rozsahu za roky 2012 - 
2013: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/verejne-zakazky. 

 


