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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí byla dne 17. srpna 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).  

Vaše žádost je formulována takto: 

(O)bracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím ve věci subjektů Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 
Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 
500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177. 

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený 
subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu 
veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky. 

Ke všem uvedeným písemnostem mi postačí anonymizovaná podoba. 

Ministerstvo financí svým dopisem ze dne 30. srpna 2019, č. j. MF-20707/2019/48-5, 
prodloužilo v souladu s § 14 odst. 7 písm. c) InfZ lhůtu pro poskytnutí informací  
o deset dní. 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Ministerstvo financí eviduje jednu nabídku společnosti Domistav CZ a.s., se sídlem 
Foersterova 897, 500 02, Hradec Králové, IČO: 27481107. Jednalo se o nabídku na 
plnění veřejné zakázky s názvem Stavební úprava prostor v Letenské 9 (nejednalo 
se o nabídku vítěznou). 

Ministerstvo financí Vám v přílohách zasílá předmětnou nabídku. Vzhledem ke 
skutečnosti, že výslovně uvádíte, že Vám postačují anonymizované verze 
dokumentů, nebyl důvod, aby Ministerstvo financí přistoupilo k vydání rozhodnutí  
o odmítnutí Vaší žádosti v částech, které byly v poskytovaných dokumentech 
znečitelněny. Podotýkáme, že anonymizováním dokumentu rozumí Ministerstvo 
financí i odstranění údajů, které představují obchodní tajemství. 
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