
 
"V souvislosti s veřejnou zakázkou Poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR (2016-2020), 
zadávanou Českou republikou – Ministerstvem financí v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo 
ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno pod ev. č. zakázky 404517, žádá shora označený 
žadatel o poskytnutí následujících informací: 
1) Dokument rozboru/vyhodnocení nabídek uchazečů, zpracovaný společností Deloitte Advisory 
s.r.o., případně jinou společností, 
ať již takový materiál byl či nebyl použit při jednání hodnotící komise, 
2) Protokoly z veškerých jednání hodnotící komise, které byly pořízeny dle § 75 odst. 5 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů." 
 
Ve druhém podání, evidovaným pod č.j. MF-4351/2016/10/259 IK, žádáte o poskytnutí 
informací: 
 
"V souvislosti s veřejnou zakázkou Zajištění podpory a provozu Integrovaného informačního 
systému státní pokladny (IISSP) pro období 1.10.2015 - 31.12.2017, ev. č. zakázky 404517, 
zadávanou Českou republikou – Ministerstvem financí v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo 
ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno pod ev. č. zakázky 404517, žádá shora označený 
žadatel o poskytnutí následujících informací: 
1) Dokument rozboru/vyhodnocení nabídek uchazečů, zpracovaný společností Deloitte Advisory 
s.r.o., případně jinou společností, 
ať již takový materiál byl či nebyl použit při jednání hodnotící komise, 
 
2) Protokoly z veškerých jednání hodnotící komise, které byly pořízeny dle § 75 odst. 5 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů". 
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 V Praze dne 12. 2. 2016 

 Č. j.: 4338/2016/10-6/257 IK 
 

  
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 byla dne 29. ledna 2016 doručena Vaše dvě podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Prvním podáním, evidovaným pod č.j. MF-4338/2016/10/257 
IK se domáháte poskytnutí následujících informací: 
 
"V souvislosti s veřejnou zakázkou Poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR (2016-2020), 
zadávanou Českou republikou – Ministerstvem financí v otevřeném řízení, jehož oznámení 
bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno pod ev. č. zakázky 404517, žádá shora 
označený žadatel o poskytnutí následujících informací: 
1) Dokument rozboru/vyhodnocení nabídek uchazečů, zpracovaný společností Deloitte 
Advisory s.r.o., případně jinou společností, 
ať již takový materiál byl či nebyl použit při jednání hodnotící komise, 
2) Protokoly z veškerých jednání hodnotící komise, které byly pořízeny dle § 75 odst. 5 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů." 
 
Ve druhém podání, evidovaným pod č.j. MF-4351/2016/10/259 IK, žádáte o poskytnutí 
informací: 
 
"V souvislosti s veřejnou zakázkou Zajištění podpory a provozu Integrovaného informačního 
systému státní pokladny (IISSP) pro období 1.10.2015 - 31.12.2017, ev. č. zakázky 404517, 
zadávanou Českou republikou – Ministerstvem financí v otevřeném řízení, jehož oznámení 
bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno pod ev. č. zakázky 404517, žádá shora 
označený žadatel o poskytnutí následujících informací: 
1) Dokument rozboru/vyhodnocení nabídek uchazečů, zpracovaný společností Deloitte 
Advisory s.r.o., případně jinou společností, 
ať již takový materiál byl či nebyl použit při jednání hodnotící komise, 
 
2) Protokoly z veškerých jednání hodnotící komise, které byly pořízeny dle § 75 odst. 5 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů". 
 
 



 K tomu Vám sdělujicí následující. Informace, které požadujete svým prvním podáním 
(č.j. MF-4338/2016/10/257 IK), a které se týkají "veřejné zakázky Poskytování komunikační 
sítě WAN MZV ČR (2016-2020)", Vám Ministerstvo financí poskytnout nemůže, jelikož 
žádnou takovou zakázku neeviduje.  Eviduje pouze veřejnou zakázku Zajíštění podpory  
a provozu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) pro období 1.10.2015 
- 31.12.2017, evidovanou pod č. 404517, které jste nesprávně uvedl v prvním podání. 
Požadované dokumenty Vám tedy povinný subjekt poskytuje k veřejné zakázce, kterou jste 
uvedl ve svém druhém podání (č.j. MF-4351/2016/10/259 IK), vyřízuje ji je však současně  
s prvním podáním pod č.j. MF-4338/2016/10/257 IK. 
 
 


