
 
 
 
"1. Veškeré smlouvy mezi Ministerstvo financí, IČO: 00006947 a společností Českomoravská 
komoditní burza Kladno, IČO 49546392, se sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127, 
PSČ: 272 01 (postačí kopie) a jejich Dohodců: 

o FIN-servis, a.s., IČO 26439573, se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ: 272 01 
o MM TRADER CZ, a.s., IČO 26419521, se sídlem Kladno, Arbesova 492, PSČ: 272 01 
o PROSPEKSA, a.s., IČO 26421542, se sídlem Praha 2 – Vyšehrad, Neklanova 152/44, 

PSČ: 128 00 
 

2. Zadávací podmínky vztahující se k zadávacím řízením resp. poptávkovým řízením 
realizovaným v letech 2013 až 2016, v rámci nichž došlo ze strany Ministerstvo financí k 
uzavření smlouvy s výše uvedenými Dohodci společnosti Českomoravská komoditní burza 
Kladno, IČO 49546392, se sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127, PSČ: 272 01, bylo-li 
takové zadávací nebo poptávkové řízení realizováno." 
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 V Praze dne 6. 2. 2017 

 
 PID: MFCR7XBKAH 
 Č. j.: MF-3222/2017/10-5/264 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 bylo dne 24. ledna 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Žádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"1. Veškeré smlouvy mezi Ministerstvo financí, IČO: 00006947 a společností Českomoravská 
komoditní burza Kladno, IČO 49546392, se sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127, 
PSČ: 272 01 (postačí kopie) a jejich Dohodců: 

o FIN-servis, a.s., IČO 26439573, se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ: 272 01 
o MM TRADER CZ, a.s., IČO 26419521, se sídlem Kladno, Arbesova 492, PSČ: 272 01 
o PROSPEKSA, a.s., IČO 26421542, se sídlem Praha 2 – Vyšehrad, Neklanova 152/44, 

PSČ: 128 00 
 

2. Zadávací podmínky vztahující se k zadávacím řízením resp. poptávkovým řízením 
realizovaným v letech 2013 až 2016, v rámci nichž došlo ze strany Ministerstvo financí k 
uzavření smlouvy s výše uvedenými Dohodci společnosti Českomoravská komoditní burza 
Kladno, IČO 49546392, se sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127, PSČ: 272 01, 
bylo-li takové zadávací nebo poptávkové řízení realizováno." 
 

Ministerstvo financí (dále jen „povinný subjekt“) Vám v příloze tohoto dopisu zasílá 
Podmínky pro zadání z roku 2015 včetně jejich příloh, Smlouvu ze dne 20. 10. 2015 včetně 
Dodatku č. 1, Podmínky pro zadání z roku 2016, Smlouvu č. 17/2016 ze dne 8. 9. 2016 a 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 17/2016.  

 
K tomu povinný subjekt dodává, že zadávací řízení, v rámci nichž došlo k uzavření 

smluv s jedním z  dohodců uvedených v žádosti, realizoval pouze v letech 2015 (nákup 
energie pro rok 2016) a 2016 (nákup energie pro rok 2017 a 2018). Povinný subjekt 



  Strana 2 

neuzavíral žádnou smlouvu s Českomoravskou komoditní burzou Kladno. Tuto smlouvu 
uzavíral Dohodce, který měl k tomuto účelu plnou moc ministra financí.  

 
Co se týče zadávacích řízení v letech 2015 a 2016, vzhledem k předpokládané hodnotě 

veřejné zakázky, tj. do 500 tis. Kč bez DPH, se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu a 
postup pro výběr dodavatele byl realizován v souladu s vnitřními předpisy povinného 
subjektu. V roce 2015 byl proveden průzkum trhu oslovením všech tří výše uvedených 
Dohodců prostřednictvím emailu, kde byly uvedeny veškeré zásadní informace pro podání 
nabídky (viz Podmínky pro zadání 2015). S uchazečem, který podal nejnižší nabídku, byla 
uzavřena Smlouva ze dne 20. 10. 2015. Následně byl uzavřen Dodatek č. 1 k této Smlouvě. V 
roce 2016 byli opět obesláni všichni tři výše uvedení Dohodci dokumentem v rámci 
průzkumu trhu, kde byly uvedeny podmínky pro podání nabídky (viz Podmínky pro zadání 
2016). S uchazečem, který podal nejnižší nabídku, byla uzavřena Smlouva č. 17/2016. 
Následně byl uzavřen Dodatek č. 1 k této Smlouvě. V letech 2013 a 2014 povinný subjekt 
žádná zadávací řízení, v rámci nichž by došlo k uzavření smluv se subjekty zmíněnými 
v žádosti, nerealizoval. Do 31. 12. 2014 měl povinný subjekt uzavřené víceleté smlouvy 
s dodavateli energií a v roce 2014 realizovalo zadávací řízení na nákup energií pro rok 2015 a 
uzavíralo smlouvy s Dohodci Generální ředitelství cel.  
 
  
 


