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Praha 18. 3. 2019   
 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a sdělení  
o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 28. února 2019 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 informací v tomto znění: 

"Podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, 
jaké zakázky a jaké finanční plnění měla společnost VALUE ADDED (či její právní 
nástupci s podobným jménem) z jednotlivých ministerstev, z ČNB a dalších 
vrcholných úřadů státní správy v době mezi lety 2000-2018.  
 
To samé prosím za státní podniky či obchodní společnosti s podstatnou státní účastí.  
 
Bude postačovat vždy státní úřad/podnik či společnost a název zakázky + celkové 
plnění, zvlášť v každém předmětném roce." 
 
Dopisem Ministerstva financí ze dne 1. března 2019, evidovaným pod č.j.  
MF-5876/2019/9008-2, jste byl v části žádosti označené jako bod I. vyzván  
k upřesnění žádosti a část žádosti označená jako bod II. byla v souladu s ust. § 14 
odst. 5 písm. c) Zákona odložena. 
 
Žádost jste upřesnil takto: 
"podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, 
jaké zakázky a jaké finanční plnění měly z rezortu Vašeho úřadu tyto společnosti:  
VALUE ADDED s.r.o. 
později VALUE ADDED a.s. 
popř. VALUE ADDED znalecká 
nebo VALUE ADDED Czech 
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a to za období od 1.1.2000 do 31.12.2018.  
  
Údaje prosím i za FNM (Fond národního majetku) a ČKA (Česká konsolidační 
agentura), jejichž je Vaše ministerstvo po jejich zániku právním nástupcem,  
a případně za další organizace či státní úřady, jichž je MF právním nástupcem.  
 
Bude postačovat vždy společnost a název zakázky + celkové plnění v každém 
předmětném roce."  
  

I. 

K dotazu vztahujícímu se k zadávání zakázek výše uvedeným firmám Fondem 
národního majetku ČR od roku 2006 do roku 2018 Vám Ministerstvo financí sděluje, 
že v roce 2012 zadalo pouze jednu zakázku, a to společnosti VALUE ADDED, a.s.  

Předmětem této zakázky byla analytická činnost se zaměřením na identifikaci rizik 
vyplývajících z pohledávek třetích osob za nabyvateli privatizovaného majetku, které 
vznikly na základě úvěrů na trvale obracející se zásoby uzavřených mezi státními 
podniky a Komerční bankou, případně jinou bankou. Finanční plnění bylo realizováno 
na základě vystavené faktury ve výši 2 400 000,-Kč.   

II. 

K dotazu souvisejícímu se zadáváním zakázek výše uvedeným firmám Fondem 
národního majetku ČR před rokem 2006 Vám Ministerstvo financí sděluje,  
že veškeré dokumenty byly uloženy do Národního archivu, se sídlem Archivní 
2257/74, 149 00 Praha 4 - Chodovec, http://www.nacr.cz a tudíž nejsou v jeho 
evidenci k dispozici.  

S ohledem na výše uvedené Ministerstvo financí část Vaši žádosti o poskytnutí 
informací (označené jako bod II.) podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona o d k l á d á. 

Závěrem Ministerstvo financí uvádí, že Česká konsolidační agentura s žádnou  
z výše uvedených firem nespolupracovala.   
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