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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane, 
 
Ministerstvu financí byla dne 2. března 2021 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: 
 
Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) 
zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 
1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?  
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů 
příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu. 
Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona 
č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne 
vyhovění žádosti?  
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné 
právnické osoby a včetně popisu jejího účelu. 
Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. 
a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 
1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?  
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na 
základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?  
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou 
hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte  předpokládanou hodnotu zakázky dle 
§ 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria 
nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší. 
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na 
základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?  
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou 
hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle 
§ 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria 
nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší. 
Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?  
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Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou 
hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle 
§ 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž 
skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 
Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti 
podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby 
nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?  
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná 
soutěž, nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno 
dostatečné tržní prostředí. 
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 
Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své 
organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu 
zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu 
nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.  
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu 
zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?  
 
K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 
 
„Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) 
zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 
1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?  
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů 
příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.“ 
 
Ministerstvo financí nezřídilo žádné příspěvkové organizace ve smyslu Vašeho dotazu. 
 
„Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona 
č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne 
vyhovění žádosti?  
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné 
právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.“ 
 
Jedná se o následující právnické osoby: 
1) Česká exportní banka, a.s., IČO: 63078333, zápis do veřejného rejstříku 1. 3. 1995 
(Ministerstvo financí bylo spoluzakladatelem společně s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu, Ministerstvem hospodářství, Ministerstvem zahraničních věcí, 
Ministerstvem zemědělství a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s.). 
2) Česká inkasní, s.r.o., IČO: 60468165, zápis do veřejného rejstříku 23. 12. 1993, 
datum výmazu (po ukončení likvidace) 30. 9. 2008. 
3) Letiště Praha, a. s., IČO: 28244532, zápis do veřejného rejstříku 6. 2. 2008. 
4) Český Aeroholding, a. s., IČO: 24821993, zápis do veřejného rejstříku 11. 3. 2011, 
datum výmazu 1. 10. 2018. 
5) Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., IČO: 03630919, zápis do 
veřejného rejstříku 1. 1. 2015. 
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Veškeré informace o uvedených společnostech jsou veřejně dostupné ve veřejném 
rejstříku provozovaným Ministerstvem spravedlnosti https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. 
 
„Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. 
a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 
1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?“ 
 
Ministerstvo financí nezaložilo žádné právnické osoby dle Vámi uváděné specifikace. 
 
„Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na 
základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?  
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou 
hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle 
§ 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria 
nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší.“ 
 
Na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v nadlimitní 
hodnotě veřejné zakázky byla v roce 2020 uzavřena pouze 1 smlouva, a to Smlouva 
o poskytování odborných služeb se Státní pokladnou Centrem sdílených služeb s.p., 
IČO: 03630919. Jedná se o služby spočívající v poskytování konkrétních odborných 
činností aplikační a infrastrukturní podpory IT systémů Ministerstva financí. Služby jsou 
na vyžádání objednatelem, jejich maximální možná roční částka čerpání je ve výši 
51 000 270 Kč bez DPH. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.  
 
„Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na 
základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?  
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou 
hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle 
§ 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria 
nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném 
kalendářním roce nejvyšší.“ 
 
V rámci horizontální spolupráce ve smyslu § 12 ZZVZ Ministerstvo financí neeviduje 
v roce 2020 žádnou uzavřenou smlouvu. 
 
„Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?  
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou 
hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle 
§ 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž 
skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.“ 
 
1. název veřejné zakázky: Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě 
štěrkopísku u Hlučína - I. etapa 
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Smluvní cena: 574 328 649 Kč bez DPH 
Dodavatel: Gardenline s.r.o. 
se sídlem:, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice 
IČO: 27263827 
DIČ: CZ27263827 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 21435 

 
2. název veřejné zakázky: SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK 
Koksovny, a.s., sanace nesaturované zóny I. etapa 

 
Smluvní cena: 352 483 718 Kč bez DPH 
Dodavatel: AWT Rekultivace a.s. 
se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald 
IČO: 47676175 
DIČ: CZ47676175 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 
vložka 777 

 
3. název veřejné zakázky zadávané společně s Městem Orlová: Humanizace 
a revitalizace centra Orlové - Lutyně 

Smluvní cena celkem:  288 398 948 Kč bez DPH 
z toho:  MF 200 319 497 Kč bez DPH 

 Orlová 88 079 451 Kč bez DPH 
Dodavatel: „Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VHS CZ, s.r.o.“ 
VW WACHAL a.s. 
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 
IČO: 25567225 
DIČ: CZ25567225 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2976 
a 
VHS CZ, s.r.o. 
se sídlem: Pod Hroby 130, Kolín IV, 280 02 Kolín 
IČO: 29184771 
DIČ: CZ29184771 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS Praha, oddíl C, vložka 211285 
 

„Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti 
podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby 
nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?  
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná 
soutěž, nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno 
dostatečné tržní prostředí.“ 
Dodržování požadavků je zajištěno zejména prostřednictvím vnitřního předpisu, který 
upravuje zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu financí. V praxi jsou veřejné 
zakázky s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč uveřejňovány na profilu 
zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mfcr. Je však třeba uvést, že Ministerstvo financí 
veřejné zakázky malého rozsahu na právní služby prakticky nezadává. 
 
„Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?“ 
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Ministerstvu financí není nadřízená žádná organizační složka státu. 
 
„Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své 
organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu 
zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu 
nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.“  
 
Požadované informace Vám poskytujeme v přílohách dopisu.  
 
„Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu 
zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?“ 
  
Jedná se o tyto profily zadavatele: 
https://nen.nipez.cz/profil/mfcr 
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html. 
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