"žádám o kompletní seznam průzkumů veřejného mínění a dalších podobných zakázek,
objednaných ministerstvem v roce 2017. Prosím, uveďte také konečnou cenu zakázky.
Uveďte především průzkumy, objednané u agentur, které provádějí průzkumy trhu a veřejného
mínění a u dalších podobných subjektů. Příklady těchto agentur jsou: *STEM, STEM/MARK,
SANEP, SC&C a CVVM, CONFESS Research, GfK Czech, Ipsos, Median, Millward Brown,
Nielsen Admosphere, NMS Market Research, Opinion Window, TNS Aisa, Perfect Crowd.*
Informace poskytněte ve formátu: Agentura, Název průzkumu, Datum objednávky, Celkové
náklady *
Údaje prosím poskytněte ve strojově čitelném formátu. (Např.: CSV, atd.)".
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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 10. listopadu 2016 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:
"žádám o kompletní seznam průzkumů veřejného mínění a dalších podobných zakázek,
objednaných ministerstvem v roce 2017. Prosím, uveďte také konečnou cenu zakázky.
Uveďte především průzkumy, objednané u agentur, které provádějí průzkumy trhu a veřejného
mínění a u dalších podobných subjektů. Příklady těchto agentur jsou: *STEM, STEM/MARK,
SANEP, SC&C a CVVM, CONFESS Research, GfK Czech, Ipsos, Median, Millward Brown,
Nielsen Admosphere, NMS Market Research, Opinion Window, TNS Aisa, Perfect Crowd.*
Informace poskytněte ve formátu: Agentura, Název průzkumu, Datum objednávky, Celkové
náklady *
Údaje prosím poskytněte ve strojově čitelném formátu. (Např.: CSV, atd.)".
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje, že v roce 2017 (ke dni podání této žádosti)
nezadávalo žádný průzkum veřejného mínění ani jiné podobné zakázky.

