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Poskytnutí informací a odložení části žádosti podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 4. prosince 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:  

(O)bracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), s následující žádostí: 

Ministerstvo financí je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“). ZZVZ mj. umožňuje veřejnému zadavateli za určitých předpokladů 
využít postupu tzv. in-house zadávání, na jehož základě je zadavatel oprávněn přímo 
(tj. bez povinnosti realizace zadávacího řízení) uzavřít smlouvu s dodavatelem na 
určité plnění. 

In-house zadávání představuje oproti standardnímu formálnímu zadávacímu řízení 
více flexibilní a administrativně či finančně méně náročný postup. Platná právní úprava 
přitom rozlišuje dvě (2) formy in-house zadávání, a to vertikální spolupráci ve smyslu 
ust. § 11 ZZVZ a sektorový in-house ve smyslu ust. § 155 ZZVZ. Ze strany 
zákonodárce je nicméně kladen důraz na to, aby in-house zadávání nebylo zneužito 
k obcházení zákona. ZZVZ proto obsahuje celou řadu podmínek, které je k využití in-
house zadávání v konkrétním případě nezbytné naplnit. Již od nabytí účinnosti ZZVZ 
nicméně přetrvávají pochybnosti v otázce výkladu některých zákonných podmínek 
nebo možnosti využití poddodavatelů u obou forem in-house zadávání, která dosud 
není ZZVZ upravena. 

Vzhledem k výše uvedenému Vás proto žádám o zaslání všech stanovisek, metodik, 
výkladových materiálů, dopisů, interních podkladů či jakýchkoliv jiných dokumentů 
obsahujících výklad, resp. právní názor Ministerstva financí, k postupu in-house 
zadávání ve smyslu ust. § 11 ZZVZ a/nebo ust. § 155 ZZVZ. 

Současně žádám o sdělení, zda mezi společnostmi s majetkovou účastí Ministerstva 
financí (tj. de facto mezi sesterskými společnostmi – například, nikoliv však výlučně, 
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mezi Letiště Praha, a.s. a Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. nebo Letiště Praha, 
a.s. a ČEPRO, a.s.) dochází k aplikaci in-house výjimek ve smyslu ust. § 11 ZZVZ 
a/nebo ust. § 155 ZZVZ. V kladném případě žádám o bližší specifikaci příslušných 
smluvních vztahů, které byly oběma těmito postupy uzavřeny. 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Co se týče Vašeho požadavku na zaslání dokumentů, které obsahují právní názor 
Ministerstva financí k Vámi specifikované problematice, Ministerstvo financí 
konstatuje, že žádnými takovými dokumenty nedisponuje. V této souvislosti lze 
upozornit, že gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Ve vztahu k Vašemu druhému požadavku, který se týká společností s majetkovou 
účastí státu, je třeba uvést, že Ministerstvo financí není oprávněno zasahovat do 
obchodního vedení těchto společností (do obchodního vedení spadá i oblast zadávání 
veřejných zakázek). Tato problematika je plně v kompetenci vedení společností. 
Ministerstvo financí proto nedisponuje informacemi o konkrétních postupech 
jednotlivých společností při zadávání různých typů zakázek. Problematika, které se 
týká Váš druhý požadavek, proto nespadá do působnosti Ministerstva financí. V dané 
věci lze doporučit obrátit se přímo na jednotlivé společnosti. 

S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí žádost v části Vašeho druhého 
požadavku podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 
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