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Praha 13. 3. 2019   
 
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 "ministerstvo") bylo dne 1. března 2019 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 č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás 
dovolujeme požádat o následující informace: 
1. Kopie všech platných a účinných interních směrnic či jiných vnitřních předpisů  
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na Vašem Ministerstvu, a pokud 
možno, tak i u Vám podřízených organizačních složek, případně obchodních 
společností, kde vykonáváte majetková práva jménem České republiky. 
2. Kopii speciální platné a účinné interní směrnice či jiného vnitřního předpisu  
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pokud požadavek na zvláštní úpravu 
vyplýval z požadavků dotačních orgánů. 

V příloze dopisu Vám ministerstvo zasílá kopie dokumentů, které požadujete v 1. a 2. 
bodu žádosti týkající se jeho působnosti. 

K části dotazu v bodu 1. žádosti, kdy požadujete "Kopie všech platných a účinných 
interních směrnic či jiných vnitřních předpisů k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu", které se vztahují k působnosti podřízených organizačních složek případně 
obchodních společností, ve kterých ministerstvo vykonává majetková práva jménem 
České republiky, Vám sdělujeme následující informace.  
 
Podle § 2 odst. 1 Zákona jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona 
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, 
územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, přičemž působnost 
Ministerstva financí je vymezena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev  
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. Ministerstvo financí nemá Vámi požadované informace k dispozici, jelikož 
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se nevztahují k jeho působnosti. S částí žádosti, jak je uvedeno výše, se proto 
obraťte jednotlivě přímo na tyto instituce a obchodní společnosti. 

S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona 
část Vaší žádosti v bodu 1. o poskytnutí informací o d k l á d á. 
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