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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 "ministerstvo") bylo dne 25. 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 (dále jen 
"Zákon"). Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 

"Žádám o informaci, kdo je autorem návrhu vzhledu rekonstruovaných prostor 
kanceláře ministryně a náměstka pro rozpočet, dále, na základě jaké smlouvy, 
dohody nebo objednávky se tak stalo a žádám rovněž o předání kopie projektu  
a uvedeném smluvní dokumentace pro tento projekt. 
 
Žádám o informaci, kdo byl zhotovitelem rekonstrukce, resp. Stavebních úprav 
prostor kanceláří ministryně a náměstka pro rozpočet, pokud se jednalo o externí 
subjekt, na základě jaké VZ, případě ZMR se tak stalo, žádáme o předání kopie 
těchto smluv na stavební úpravy i vybavení nábytkem a žádáme rovněž o odkaz, kde 
jsou tyto smlouvy uvedeny v registru smluv." 
 

K jednotlivým dotazům Vám ministerstvo sděluje následující informace: 

"kdo je autorem návrhu vzhledu rekonstruovaných prostor kanceláře ministryně  
a náměstka pro rozpočet" 

Na opravy uvedených prostor nebyla zpracována žádná projektová dokumentace 
v daném slova smyslu, tzn. nebyl zpracován ani architektonický návrh či studie, ani 
prováděcí, či výrobní dokumentace.  
 
V rámci hospodárného nakládání s veřejnými prostředky byly všechny tyto přípravné  
a podpůrné činnosti zajištěny kmenovými zaměstnanci ministerstva ve vlastní režii.  
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V oblasti estetického vzhledu reprezentativních prostor ministerstva spolupracuje 
ministerstvo s kurátorem sbírek Pražského hradu PhDr. Jaroslavem  
Sojkou Ph.D., zejména pak v oblastech využití obrazů a uměleckých děl, historického 
inventáře a nábytku z fondů ministerstva a celkového estetického  
a barevného pojetí řešených prostor. Tato spolupráce je strany PhDr. Sojky 
poskytována v rámci jeho volného času zcela bez nároku na honorář. 
 
"na základě jaké smlouvy, dohody nebo objednávky se tak stalo a žádám rovněž  
o předání kopie projektu a uvedeném smluvní dokumentace pro tento projekt." 

S ohledem na výše uvedené je odpověď na tuto část dotazu bezpředmětná. 

"kdo byl zhotovitelem rekonstrukce, resp. Stavebních úprav prostor kanceláří 
ministryně a náměstka pro rozpočet" 

U předmětných prostor se nejednalo o jejich rekonstrukci, ale o provedení 
jednotlivých prací nutné údržby, výměny a opravy již nefunkčních zařízení, 
odstranění odstavených a již nepoužívaných zařízení, uvedení některých zařízení do 
souladu s platnou legislativou, které byly realizovány ad hoc dle aktuálních 
provozních možností převážně o víkendech a mimo běžnou pracovní dobu.  

Veškeré činnosti byly tam, kde to bylo kapacitně možné, prováděny kmenovými 
pracovníky údržby budov ministerstva (instalatéři, truhlárna, elektro, pomocné  
a dokončovací práce). U vysoce odborných prací a v případech, kde to nebylo 
z důvodů nedostatečné kapacity nebo nedostatečného technologického a odborného 
zázemí možné, byly jednotlivé dílčí práce provedeny externími subjekty (viz níže 
uvedený seznam). 

 
V rámci realizace těchto prací bylo provedeno především: 

 
1) nová výmalba všech prostor 
2) renovace a doložení historických vlysových podlahových krytin v místech, kde 

byly neodbornými zásahy v minulosti znehodnoceny například při vedení 
technologických sítí a následně vyplněny betonem a přestěrkovány patrně 
cementovými stěrkami, na které bylo nalepeno několik vrstev povlakových krytin. 

3) Výměna nefunkční klimatizační jednotky se zakázaným typem chladiva za 
novou, odpovídající legislativě  

4) Odstranění nefunkčních technologických vedení a zařízení 
5) Nové rozmístění nábytku a pracovních míst, vyplývající z nového organizačního 

schématu dislokovaných útvarů a s ním související přemístění a doplnění 
technologických sítí a osvětlovacích těles 

6) Výměna části topného systému poškozeného korozí 
7) Odstranění nefunkčních žaluzií a pořízení nového bytového textilu 

odpovídajícího umístění v reprezentativních prostorech ministerstva, výměna 
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nefunkčních součástí garnýží a doplnění jejich replik v místech, kde se 
nedochovaly 

8) Doplnění dýhovaného ostění a vestavných prvků s úložnými prostory v textuře  
a dřevině zachovaného historického ostění a vestavného nábytku 

9) Výměna a nové rozmístění nábytku a uměleckých děl – s výjimkou výše 
uvedených vestavných prvků nebyl pořizován žádný nový nábytek, na veškeré 
vybavení v těchto prostorech bylo využito stávajících fondů ministerstva, 
především nábytku po zrušené Konsolidační agentuře, některé dílčí prvky byly 
vyrobeny v truhlárně ministerstva.  

10) Odstranění nefunkčního akumulačního topidla včetně betonové podesty  
v minulosti necitlivě zřízené uprostřed mozaikové vlysové podlahy, demontáž 
souvisejících sítí a navrácení do původního stavu 

11) Demontáž dvoukřídlých spojovacích dveří a obložkové zárubně pro uložení do 
depozitu, oboustranné zapravení prostupu systémem suché výstavby včetně 
odhlučnění a pohledového sjednocení se stávajícími povrchy. 

 
Seznam externích subjektů: 

 
a. malířské práce 

Forejmal s.r.o., Volutová 2522/16, 158 00 Praha 5 
b. renovace parketových podlah, dodávka a pokládka textilního koberce  

MM Praha s.r.o., U Stavoservisu 1/659, 108 00 Praha 10 
c. výměna klimatizace   

Kristyan cz s.r.o, Bělohorská 723/132, 169 00 Praha 6 
d. výroba a montáž vestavěného nábytku s úložným prostorem a doplnění ostění 

Ing. Josef Hubený, Biskupcova 1748/71, 130 00 Praha 3 
e. instalatérské práce (opravy rozvodů ÚT)  

Milan Poláček, Lysolajská 135/13, 165 00 Praha 
f. dodávka textilií (záclony, závěsy atd.)  

INBYTEX s.r.o., Na Sypkém 1461/8, 180 00 Praha 8 
g. doplnění, dodávka, montáž a přeinstalace LED osvětlovacích ramp a těles 

HDT impex s.r.o., Botanická 238/8, 362 63 Dalovice 
h. výměna, opravy a doplnění stávajících truhlářských výrobků 

Daniel Novák, Špálova 2884, 470 01 Česká Lípa 
i. stavební úpravy  

Bau-Const - sociální podnik s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 
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"pokud se jednalo o externí subjekt, na základě jaké VZ, případě ZMR se tak stalo, 
žádáme o předání kopie těchto smluv na stavební úpravy i vybavení nábytkem  
a žádáme rovněž o odkaz, kde jsou tyto smlouvy uvedeny v registru smluv." 
" 

1. Forejmal s.r.o., Volutová 2522/16, 158 00 Praha 5  – s dodavatelem je uzavřena 
rámcová dohoda č. 18/013/0086 na malířské a lakýrnické práce, tato VZ byla 
formou otevřené výzvy administrována v Národním elektronickém nástroji (NEN) 
pod systémovým číslem N006/18/V00002952, 

 
https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/VYS-334642543 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5237508 

 
2. MM Praha s.r.o., U Stavoservisu 1/659, 108 00 Praha 10 - s dodavatelem je 

uzavřena rámcová dohoda č. 18/013/0125 na zajištění výměny podlahových 
krytin; práce, které nejsou obsaženy v rámcové dohodě, byly posuzovány jako 
samostatné VZMR v souladu s interními směrnicemi ministerstva,  

 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6314951 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7534875 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6909775 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6659691  

 
3. Kristyan cz s.r.o, Bělohorská 723/132, 169 00 Praha 6 – veřejná zakázka malého 

rozsahu (dále jen „VZMR“) byla posuzována v souladu s interními předpisy 
ministerstva 

 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6674595 

 
4. Ing. Josef Hubený, Biskupcova  1748/71, 130 00 Praha 3 - VZMR byla 

posuzována v souladu s interními předpisy ministerstva 
 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7263727 

 
5. Milan Poláček, Lysolajská 135/13, 165 00 Praha   - VZMR byla posuzována 

v souladu s interními předpisy ministerstva. 
 

6. INBYTEX s.r.o., Na Sypkém 1461/8, 180 00 Praha 8 - VZMR byla posuzována 
v souladu s interními předpisy ministerstva 

 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6874287 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8133491 
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7. HDT impex s.r.o., Botanická 238/8, 362 63 Dalovice - byla posuzována v souladu 

s interními předpisy ministerstva 
 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6736999 

 
8. Daniel Novák, Špálova 2884, 470 01 Česká Lípa - byla posuzována v souladu 

s interními předpisy ministerstva 
 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8160955 

 
9. Bau-Const - sociální podnik s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - byla 

posuzována v souladu s interními předpisy ministerstva. 
 
Kopie požadovaných dokumentů Vám zasíláme v příloze dopisu. 

Ve vztahu k osobním údajům obsaženým v  dokumentech "Rámcová dohoda na 
malířské a lakýrnické práce" a "Rámcová dohoda na zajištění výměny podlahových 
krytin" bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti pod č. j.  
MF-8157/2019/9008-5. 
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Požadované dokumenty byly poskytnuty. 


