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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 13. února 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o seznam všech zakázek, kde 
ministerstvo financí bylo plátcem a jedna z níže uvedených firem byla příjemcem. 
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 K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) sděluje následující. V 
souladu s ust. § 6 odst. 1 Zákona může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi 
dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání 
zveřejněné informace. Vámi požadované informace naleznete ve "Věstníku veřejných 
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zakázek", a to vyhledáním podle vítězů veřejných zakázek zadáním názvu Vámi uvedených 
firem do pole "Název dodavatele":  
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Searching/ContractWinners.  
 

Ministerstvo dále dodává, že Vámi požadované informace lze nalézt také na webovém 
portálu „Otevřená data MF“ (http://data.mfcr.cz), kde jsou zveřejněny přehledy všech smluv 
uzavřených ministerstvem, a to v části „Seznam smluv Ministerstva financí České republiky“, 
jakož i přehled všech faktur uhrazených ministerstvem v datových sadách za roky 2010-2016 
v části „Přehled uhrazených faktur Ministerstva financí ČR“. Od 1. 4. 2011 ministerstvo 
uveřejňuje všechny smlouvy s vyšším plněním než 500 000 Kč bez DPH také na svých 
webových stránkách (http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/hospodareni-resortu/verejne-
zakazky). 
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