
Žádám Vás o poskytnutí informací v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v následujícím rozsahu a formě: 
1) vyplnění přiloženého dotazníku (včetně poskytnutí příslušných dokumentů na základě 
odpovědí v dotazníku), 
2) poskytnutí seznamu zakázek zadávaných v JŘBU za posledních 5 let s uvedením následujících 
informací: 
a) název zakázky, 
b) zda se jedná o rámcovou smlouvu či nikoli, 
c) oslovený dodavatel, 
d) hodnota zakázky v Kč bez DPH, 
e) cpv kód/y, 
f) režim zakázky (vzmr, podlimitní, nadlimitní) 
g) důvody pro vyhlášení zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění - jřbu (např. podání jediné 
nebo žádné nabídky, ochrana výhradních práv k autorskému dílu, krajně naléhavý případ – z 
časových důvodů), v rámci bodu 2) poté minimálně poskytnutí seznamu podle a) až e), pokud by 
zjištění bodu f) nebo g) vyžadovalo provedení složité analýzy. 
Žádost o vyplnění dotazníku podle bodu 1) je určena pro vedoucí pracovníky v oblasti 
informatiky Vašeho orgánu. Žádost o poskytnutí informací podle bodu 2) je určeno pro odbor 
nebo oddělení nákupu a veřejných zakázek. 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 20.8.2014 
                   Č. j.: MF-54560/2014/21/897IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Ministerstvo financí obdrželo dne 22. 7. 2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte 
poskytnutí následující informace:  

1) vyplnění přiloženého dotazníku (včetně poskytnutí příslušných dokumentů na základě 
odpovědí v dotazníku), 

2) poskytnutí seznamu zakázek zadávaných v JŘBU za posledních 5 let s uvedením 
následujících informací: 

a) název zakázky, 
b) zda se jedná o rámcovou smlouvu či nikoli, 
c) oslovený dodavatel, 
d) hodnota zakázky v Kč bez DPH, 
e) cpv kód/y, 
f) režim zakázky (vzmr, podlimitní, nadlimitní) 
g) důvody pro vyhlášení zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění - jřbu (např. podání 

jediné nebo žádné nabídky, ochrana výhradních práv k autorskému dílu, krajně 
naléhavý případ – z časových důvodů).“. 

 

K bodu 1) Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme vyplněný dotazník. K bodu 1) a 2) dotazníku 
dále přikládáme Informační koncepci Ministerstva financí, která rovněž obsahuje seznam 
informačních systémů provozovaných Ministerstvem financí. K bodu 15) dotazníku 
připojujeme Směrnici č. 11/2007 ministra financí, Subjekty informačních systémů 
Ministerstva financí a jejich práva a povinnosti, kde jsou uvedeny informační systémy se 
zvýšenou úrovní bezpečnosti. V případě technické dokumentace k referenčním rozhraním pod 
bodem 3) dotazníku, Vás odkazujeme na Informační systém o informačních systémech 
veřejné správy, který spravuje Ministerstvo vnitra (dostupný na: https://www.sluzby-
isvs.cz/ISoISVS/). 

 



K bodu 2) žádosti Vám sdělujeme, že se jedná celkem o 281 veřejných zakázek v oblasti 
řízení informatiky. Dále uvádíme, že tyto informace Ministerstvo financí povinně uveřejňuje 
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v obecně dostupném 
internetovém zdroji - Věstníku veřejných zakázek. Na ten Vás v tomto bodě žádosti podle § 6 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, odkazujeme.  

Požadované informace naleznete na adrese http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ cs-
CZ/Searching/FullTextSearch, tímto způsobem: v kolonce „Druh formuláře“ vyberete 
možnost 3 – Oznámení o zadání zakázky; v kolonce „Druh řízení“ zvolíte možnost Jednací 
bez uveřejnění; v kolonce „IČO zadavatele“ zadáte 00006947; v kolonce „Kód CPV“ zadáte 
72* nebo 503*; a v kolonce „Zveřejnění“ uvedete 1.1.2009. 

              

 

 

 

 


