
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si dovoluji požádat  
o poskytnutí následujících informací: 
 
1. Přehled všech (nezrušených) nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek (tedy vyjma 
zakázek malého rozsahu), které Ministerstvo financí ČR (pouze samotné ministerstvo, nikoli 
příspěvkové organizace) vypsalo v období od 10. července 2013 do 29. ledna 2014 (včetně).  
V rámci tohoto přehledu si dovoluji požádat u každé vypsané zakázky konkrétně o sdělení: 
   
  - kdy byla zakázka vypsána 
    - názvu veřejné zakázky 
    - předpokládané/odhadované hodnoty bez DPH 
    - druhu řízení (tedy zda otevřené, omezené, vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce / 
výzvy k účasti v soutěži  apod.). 
 
2. Pokud ve stanoveném období došlo k zadání některé z výše specifikovaných veřejných 
zakázek, dovoluji si požádat rovněž o doplnění: 
  
   - komu byla zakázka zadána (tedy kdo je vítězných uchazečem), včetně jeho nabídkové ceny 
bez DPH 
    - jaké další subjekty podaly nabídku (tedy kdo byli neúspěšní uchazeči), včetně jejich 
nabídkových cen bez DPH 
    - data zadání zakázky. 
 
3. Rovněž si dovoluji požádat o sdělení, kolik (nezrušených) nadlimitních a podlimitních 
veřejných zakázek (tedy vyjma zakázek malého rozsahu) ministerstvo (pouze samotné 
ministerstvo, nikoli příspěvkové organizace) vypsalo v období od 1. července 2012  
do 9. července 2013 (včetně) a jaká byla jejich celková hodnota (bez DPH). 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 6.2.2014 
                   Č. j.: MF-13487/2014/10/110 IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Vážený pane, 
Ministerstvo financí obdrželo dne 21. listopadu 2012 Vaši žádost, kterou podáváte ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen" Zákon "), týkající se poskytnutí následujících informací: 
 
"1. Přehled všech (nezrušených) nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek (tedy vyjma 
zakázek malého rozsahu), které Ministerstvo financí ČR (pouze samotné ministerstvo, nikoli 
příspěvkové organizace) vypsalo v období od 10. července 2013 do 29. ledna 2014 (včetně). 
V rámci tohoto přehledu si dovoluji požádat u každé vypsané zakázky konkrétně  
o sdělení: 
 
- kdy byla zakázka vypsána 
- názvu veřejné zakázky 
- předpokládané/odhadované hodnoty bez DPH 
- druhu řízení (tedy zda otevřené, omezené, vyjednávací bez zveřejnění oznámení  
o zakázce / výzvy k účasti v soutěži  apod.). 
 
2. Pokud ve stanoveném období došlo k zadání některé z výše specifikovaných veřejných 
zakázek, dovoluji si požádat rovněž o doplnění: 
 
- komu byla zakázka zadána (tedy kdo je vítězných uchazečem), včetně jeho nabídkové ceny 
bez DPH 
- jaké další subjekty podaly nabídku (tedy kdo byli neúspěšní uchazeči), včetně jejich 
nabídkových cen bez DPH 
- data zadání zakázky. 
 
3. Rovněž si dovoluji požádat o sdělení, kolik (nezrušených) nadlimitních  
a podlimitních veřejných zakázek (tedy vyjma zakázek malého rozsahu) ministerstvo (pouze 
samotné ministerstvo, nikoli příspěvkové organizace) vypsalo v období od 1. července 2012 
do 9. července 2013 (včetně) a jaká byla jejich celková hodnota (bez DPH)." 
 
Dovolte, abych Vám sdělila, že podle § 6 odst. 1 Zákona, pokud žádost o poskytnutí 
informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt místo 
poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné 
informace.  
 



S ohledem na shora uvedené Vás odkazuji na níže uvedené internetové stránky zadavatele 
Ministerstva financí České republiky, kde jsou zveřejněny Vámi požadované informace  
 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/verejne-zakazky 
 
a také na profil zadavatele: 
 
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-
4c61-afc2-fb39fda37e73 
 
 
 
 


