
Dovoluji si Vás požádat na základě zákona č. 106/1998 Sb. o poskytnutí informací souvisejících 
s kontrolní akcí Nejvyššího kontrolního úřadu:  Kontrolní akce č. 12/09, jejíž kontrolní závěr byl 
zveřejněn ve Věstníku č. 1/2013.V  kontrolním závěru pak bylo konstatováno porušení zákona  
o veřejných zakázkách.  
1. Proč došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách? 
2. Byla v souvislosti s výše uvedeným porušením zákona určena zodpovědná osoba, resp. 
skupina osob? 
3. Pokud nebyla určena zodpovědná osoba, proč k tomu nedošlo? 
4. Byla uskutečněna nějaká jiná opatření, aby se zamezilo výskytu podobných případů? 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 2. března  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: 
 
"dovoluji si Vás požádat na základě zákona č. 106/1998 Sb. o poskytnutí informací souvisejících s 
kontrolní akcí Nejvyššího kontrolního úřadu:  Kontrolní akce č. 12/09, jejíž kontrolní závěr byl 
zveřejněn ve Věstníku č. 1/2013. V  kontrolním závěru pak bylo konstatováno porušení zákona o 
veřejných zakázkách.  
1. Proč došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách? 
2. Byla v souvislosti s výše uvedeným porušením zákona určena zodpovědná osoba, resp. skupina 
osob? 
3. Pokud nebyla určena zodpovědná osoba, proč k tomu nedošlo? 
4. Byla uskutečněna nějaká jiná opatření, aby se zamezilo výskytu podobných případů?" 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace. 
 
 Ad1) 
 MF k zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny 
uzavřelo dne 3. 11. 2010 s dodavatelem IBM Česká republika, spol. s r.o. „Smlouvu  
na poskytování služeb“ na dobu určitou do 31. 1. 2011, tj. na dobu 3 měsíců. MF nepostupovalo v 
souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., tím, že k uzavření této Smlouvy neprovedlo zadávací řízení.  
 
 Ad 2 a 3) 
 V souvislosti s uvedeným porušením bylo dne 25. června 2014 podáno ze strany Ministerstva 
financí trestní oznámení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Trestní oznámení je směrováno na 
konkrétní pracovníky a není dosud uzavřeno.  
 
 Ad 4) 
 Ministerstvo provedlo řadu nezbytných organizačních a personálních změn. 
 


