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Praha 18. 11. 2020 
 
Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 3. listopadu 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 
 
„1. Kolik soudně znaleckých posudků a odborných posouzení poskytla obchodní 
korporace EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257"61, 421, se sídlem Praha 1 - Nové 
Město, Truhlářská 1708/3, PSČ 11000, Ministerstvu financí ČR a jeho organizačním 
složkám v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020? 
2. Kolik soudně znaleckých posudků a odborných posouzení poskytla obchodní 
korporace EQJJITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 427, se sídlem Praha 1 - Nové 
Město, Truhlářská 7708/3, PSČ 11000, orgánům veřejné moci a organizačnírn 
složkám státu, které zastupovalo Ministerstvo financí ČR a jeho organizační složky v 
období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020? 
3. Kolik smluv o zpracování soudně znaleckých posudků a odborných posouzení 
a konzultací uzavřelo Ministerstvo financí ČR a jeho organizační složky s obchodní 
korporací EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1 - Nové 
Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020? 
4. Jaký objem finančních prostředků byl Ministerstvem financí a jeho organizačními 
složkami proplacen obchodní korporaci EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61, 427, 
se sídlem Praha 1, - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, v období od 1. 1. 
2015 do 30.10.2020?“ 
 
K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Ad 1. 
Uvedená společnost neposkytla Ministerstvu financí v požadovaném období žádné 
znalecké posudky ani odborná posouzení (Ministerstvo financí nemá žádné 
organizační složky). 

Ad 2. 
Uvedená společnost neposkytla v požadovaném období orgánům veřejné moci 
a organizačním složkám státu, které Ministerstvo financí zastupovalo, žádné soudně 
znalecké posudky a odborná posouzení. 
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Ad 3. 
Ministerstvo financí s uvedenou společností v požadovaném období neuzavřelo 
žádné smlouvy o zpracování soudně znaleckých posudků a odborných posouzení 
a konzultací. 

Ad 4. 
Za uvedené období nebyly uvedené společnosti proplaceny žádné finanční 
prostředky z účtu Ministerstva financí. 

Nad rámec výše uvedeného Vám Ministerstvo financí sděluje, že uvedená 
společnost byla ustanovena k vypracování znaleckého posudku v soudním sporu 
sp. zn. 5 C 897/95, ve kterém je Ministerstvo financí jednou ze stran sporu, vedeném 
u Okresního soudu v Blansku, který byl objednatelem posudku.  
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