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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 (dále jen "povinný subjekt") bylo dne 18. července 2018 
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"). Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
jako fyzická osoba o poskytnutí kompletního seznamu informačních výstupů a 
dokumentů, které si v období od 14. prosince 2017 až dosud vyžádal na ministerstvu 
Úřad vlády České republiky (např. auditní zprávy, přehledy smluvních dodavatelů, 
výsledky hospodaření atp.)." 

Vzhledem k tomu, že Váš dotaz nebyl dostatečně specifikován, vyzval Vás povinný 
subjekt dopisem ze dne 23. července 2018, č.j. MF-18389/2018/10-2/751 IK  
v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. b) Zákona k upřesnění žádosti. 

Téhož dne jste svoji žádost upřesnil takto: 

"žádám o poskytnutí informace zda, si Úřad vlády v daném období od 14. 12. 2017 
dosud od resortu vyžádal některé z následujících  dokumentů či informací a pokud 
ano, tak které: 

-          Přehled poskytnutých dotací 
-          Přehled realizovaných i plánovaných veřejných zakázek 
-          Přehled vítězů veřejných zakázek 
-          Přehled realizovaných, probíhajících nebo plánovaných investic 
-          Přehled prodaných nebo prodávaných budov v majetku resortu  
-          Přehled nájemních vztahů 
-          Přehled využívaných právních, poradenských nebo PR služeb 
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-          Přehled větších nákupů 
-          Personální audit 
-          Audit hospodaření 
 

U každé z položek žádám rovněž o sdělení, za jaké období byly ze strany Úřadu 
vlády tyto informace vyžádány." 

Ministerstvo financí Vám požadované informace dle Vaší specifikace poskytuje  
v níže uvedené tabulce: 

 

Požadavek 

Žádost o seznam smluv, které byly platné v době nástupu na jednotlivé resorty, 
uzavřených do roku 2016/2017, o seznam nových smluv a o TOP 25 
nejvýznamnějších výdajů rozpočtu kapitol resortu v letech 2013 až 2017;   

žádost o zaslání přehledu provozních a personálních úspor od nástupu vlády 13. 
prosince 2017 (počet smluv, které byly zrušeny a jejich objem, celkový objem 
ušetřených peněz na provozních a personálních nákladech); 

náklady na pracovní cesty ministrů 2014-2018; 

informace o přehledu poskytnutých dotací nestátním neziskovým a podobným 
organizacím za období v letech 2013 až 2017. 
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