
"1) žádám o poskytnutí kopie oskenované smlouvy ze dne 20. 3. 2017 mezi povinným  
a společností Diebold Nixdorf s.r.o. ohledně zajištění účtenkovky. 
2) žádám o poskytnutí informací ohledně ceny poskytovaných služeb vyplývající ze smlouvy dle 
bodu č. 1 této žádosti, tedy výši úhrady společnosti Diebold Nixdorf s.r.o. v roce 2017. 
3) žádám o poskytnutí informací ohledně výběrového řízení, dle kterého byla vybrána firma 
Diebold Nixdorf s.r.o k plnění služeb dle smlouvy ze dne 20. 3. 2017, či na jakém základě byla 
tato firma oslovena a kým konkrétně." 
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 V Praze dne 15. 1. 2018 

 
 PID: MFCR8XXQJL 
 Č. j.: MF-977/2018/10-4/44 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 3. ledna 2018 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: 
 
"1) žádám o poskytnutí kopie oskenované smlouvy ze dne 20. 3. 2017 mezi povinným  
a společností Diebold Nixdorf s.r.o. ohledně zajištění účtenkovky. 
2) žádám o poskytnutí informací ohledně ceny poskytovaných služeb vyplývající ze smlouvy 
dle bodu č. 1 této žádosti, tedy výši úhrady společnosti Diebold Nixdorf s.r.o. v roce 2017. 
3) žádám o poskytnutí informací ohledně výběrového řízení, dle kterého byla vybrána firma 
Diebold Nixdorf s.r.o k plnění služeb dle smlouvy ze dne 20. 3. 2017, či na jakém základě byla 
tato firma oslovena a kým konkrétně." 
 
 K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 
 
 Ad 1) 
 Příslušná smlouva byla zveřejněna v registru smluv, který naleznete zde:  
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1530718 

 
 
 
 Ad 2) 
 Jak vyplývá z výše uvedené Smlouvy, cena za jeden měsíc poskytování služby činí  
1 249 669,85 Kč (včetně DPH). Vedle toho je dodavatelem v souladu se smlouvou účtována 
cena za reálně odeslané sms a realizované bankovní převody. 
Cena celkem za sms realizované v říjnu 2017 činila 43.481,59 Kč vč. DPH. 
Cena celkem za sms realizované v listopadu 2017 činila 21.933,60 Kč vč. DPH. 
Cena celkem za bankovní poplatky v listopadu 2017 činila 34.602, 47 Kč vč. DPH. 
V říjnu 2017 nebyly žádné bankovní poplatky realizovány, k výplatě na bankovní účty došlo 
až po prvním slosování konaném 15. 11. 2017. 
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 Ad 3)  
 Pořádání účtenkové loterie je zakotveno v § 35 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci 
tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci tržeb“). Její zřízení bylo 
koncipováno již při přípravě zákona o evidenci tržeb.  
 
 Dne 5. 12. 2016 Ministerstvo financí vypsalo veřejnou zakázku na komplexní zajištění 
účtenkové loterie (https://mfcr.ezak.cz/contract_display_1813.html). Výběr externího 
dodavatele byl realizován v otevřeném výběrovém řízení, tj. nejtransparentnějším způsobem. 
Veřejná zakázka naplnila hodnoty nadlimitního řízení a byla realizována podle nové právní 
úpravy zadávání veřejných zakázek, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. V rámci otevřeného výběrového řízení byly stanoveny 
požadavky na provozovatele účtenkové loterie, bez jejichž splnění nebylo možné 
se do výběrového řízení přihlásit (https://mfcr.ezak.cz/document_download_11183.html). 
Do výběrového řízení se jako jediná přihlásila obchodní společnost Diebold Nixdorf s.r.o., 
se kterou byla posléze uzavřena „Smlouva o komplexním zajištění provozu účtenkové loterie 
na služby spočívající v komplexním zajištění provozu účtenkové loterie“ 
(https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1530718 ). Kritériem pro výběr dodavatele komplexního 
zajištění provozu účtenkové loterie byla cena. 
 
 Dodavatel nebyl žádným způsobem ze strany Ministerstva financí ani jeho 
jednotlivých zaměstnanců individuálně oslovován, oslovení resp. zveřejnění nabídky vůči 
všem potenciálním uchazečům proběhlo výhradně prostřednictvím elektronického nástroje 
EZAK, jakožto certifikovaného systému pro správu veřejných zakázek.  
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