
Který subjekt provozuje na Vašem ministerstvu službu nápojových a potravinových automatů? 
b) Na jak dlouho je smlouva s tímto subjektem uzavřena a jaké 
datum je stanoveno jako počátek smlouvy? 
c) Kolik nápojových a potravinových automatů se aktuálně dle platných smluv či dodatků na 
půdě ministerstva nachází? 
d) Jakou částku hradí subjekt ministerstvu za nájemné za automat(y)? 
e) Jakým způsobem a na základě čeho byl aktuální provozovatel(é) vybrán? 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
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 V Praze dne 2.3. 2015 
 
Č. j.: MF-8448/2015/9002/411 IK 
 

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

 
Na Ministerstvo financí bylo dne 16. února 2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
„a) Který subjekt provozuje na Vašem ministerstvu službu nápojových a potravinových automatů? 
b) Na jak dlouho je smlouva s tímto subjektem uzavřena a jaké datum je stanoveno jako počátek 
smlouvy? 
c) Kolik nápojových a potravinových automatů se aktuálně dle platných smluv či dodatků na půdě 
ministerstva nachází? 
d) Jakou částku hradí subjekt ministerstvu za nájemné za automat(y)? 
e) Jakým způsobem a na základě čeho byl aktuální provozovatel(é) vybrán?“. 
 
K tomu Vám sděluji následující informace: 
a) Automaty provozuje pro Ministerstvo financí společnost Š & Sch., s.r.o. 
b) Ministerstvo financí (dále jen „MF“) má s výše uvedenou společností uzavřeny celkem 3 smlouvy, 
pro každý objekt MF samostatně. Data uzavření smluv jsou 28. 2. 2011, 30. 5. 2011, 12. 7. 2011  
s tím, že doba platnosti smluv je 5 let. 
c) V objektech MF se nachází celkem 5 funkčních nápojových automatů. 
d) Pro jednotlivé objekty MF jsou uzavřeny zvláštní smlouvy zajišťující provoz nápojových 
automatů. Celkem ročně hradí výše uvedená společnost MF za tyto automaty 11.754,20 Kč. Dále 
společnost hradí spotřebovanou vodu a elektrickou energii. 
e) Provozovatel byl vybrán na základě provedení průzkumu trhu a výhodnosti nabídky. 


