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Žádost o poskytnutí informace 

Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě 

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

poskytnutí níže specifikovaných informací. Požadované informace se týkají nadlimitní 

veřejné zakázky na služby s názvem „Služby technicko-organizačního poradce pro ESVZ“ 

(dále jen „veřejná zakázka“) zadané v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) 

společnosti Deloitte Advisory s.r.o. (IČO: 275 82 167) na základě smlouvy Smlouvy 

o poskytování služeb technicko-organizačního poradce ev. č. S-280-120/2015 (dále jen 

„Smlouva“). 

 

Konkrétně žadatelka požaduje poskytnutí těchto dokumentů: 

1) Zadávací dokumentaci vč. všech jejích příloh k výše uvedené veřejné zakázce; 

2) Dokumenty obsahující průzkum trhu a způsob stanovení předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky; a dále podklady, ze kterých vyplývá, že Ministerstvo dopravy České 

republiky (dále jen „MDČR“) jakožto zadavatel postupovalo při stanovování 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky s péčí řádného hospodáře, tedy v souladu 

s § 14 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích. 

3) Dokumenty, které předložilo MDČR vládě na základě čl. I Usnesení vlády České 

republiky ze dne 10. dubna 2013 č. 246
1
 (dále jen „Usnesení vlády“). 

4) Smlouvu o službách ESVZ
2
 vč. všech jejích příloh a dodatků mezi MDČR 

a konsorciem společností KAPSCH, na základě které zajišťuje konsorcium společností 

KAPSCH až do 31. prosince 2016 komplexní provoz ESVZ v České republice. Tuto 

smlouvu žádáme poskytnout bez částí, které obsahují obchodní tajemství. 

Dále žadatelka požaduje sdělení následujících informací: 

1) Učinil ministr dopravy, jakožto zástupce zadavatele, prohlášení dle zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „StřZ“), o možném střetu zájmů 

                                                 
1
 Usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2013 č. 246, o zrušení usnesení vlády ze dne 22. Února 2010 

č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných 

zakázek na základě výjimek a významných veřejných zakázek 
2
 Stávajícího systému elektronického mýtného ve smyslu § 22 Zákona o pozemních komunikacích ve vlastnictví 

České republiky, jehož prostřednictvím je v souladu se zákonem o pozemních komunikacích vybíráno mýtné na 

dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných úsecích silnic I. třídy. 
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vyplývajícího ze vztahu ke společnosti Deloitte, které byla dotčená veřejná zakázka 

přidělena a která zároveň prováděla auditorské řízení ve společnosti SKANSKA a.s., 

kde působil ministr dopravy Ing. Dan Ťok v pozici generálního ředitele, a to v období, 

za něž se vztahovalo auditorské řízení společnosti Deloitte?  

2) Informace o způsobu dílčích jednání v rámci JŘBU k výše uvedené veřejné zakázce. 

Kdo při jednání zastupoval MDČR? Jsou z dílčích jednání vyhotoveny zápisy? Kolik 

těchto dílčích jednání bylo realizováno? 

3) Bude Poradce pro Objednatele administrovat zadávací řízení na výběr Nového 

dodavatele? Článek 4 (Služby) Smlouvy obsahuje informaci, že Poradce bude 

pro Objednatele zajišťovat služby z vyjmenovaných oblastí, mezi něž je v bodě 4.5.4. 

zahrnuto Právo veřejných zakázek, avšak vyjma samotného procesu organizace 

Zadávacího řízení ESVZ, ovšem v Příloze č. 1 (Specifikace služeb) Smlouvy je v bodě 

5.1 uvedena jako služba poskytovaná Poradcem Administrace zadávacího řízení. 

4) V příloze č. 2 (Specifikace odměny) Smlouvy jsou ve Službách části A1 – Zajištění 

součinnosti stávajícího Generálního dodavatele v bodech 1 – 5 uvedeny předměty 

činností, které prakticky vyúsťují v zadávací dokumentaci, která je následně uvedena 

v bodě A2 a fakturována částkou až 1,32 milionu korun. Nejedná se o duplicitu 

fakturovaných služeb? 

Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne 

přijetí žádosti na níže uvedenou adresu v elektronické podobě, případně prostřednictvím 

České pošty, s. p. Žadatelka trvá na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i 

v případě, že byly již zveřejněny. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte mou kolegyni Mgr. Martinu Mikoláškovou 

na tel. 224 240 896 nebo e-mailem na adrese mikolaskova@transparency.cz. 

 

 

 …………………………………… 

Transparency International – Česká republika, o. p. s. 

David Ondráčka 

ředitel 
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