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Ministerstvo obrany České republiky 

Tychonova 1 

160 01 Praha 6 – Dejvice 

 

V Praze dne  5. listopadu 2015 

 

 

Žádost o poskytnutí informací 

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 „Záměru 

rychlého doplnění materiálu AČR v souvislosti se zhoršenou bezpečností situací a 

uprchlickou krizí a informace o realizaci souvisejících veřejných zakázek“, předloženého 

na jednání vlády dne 19. 10. 2015, a to pro informaci jako bod druhý (dále jen „Záměr“). 

 

Konkrétně žadatelka požaduje poskytnutí následujících informací: 

1) Kolik veřejných zakázek má být v souvislosti s výše uvedeným Záměrem realizováno 

a pod jakými názvy? 

2) Jaké jsou předpokládané hodnoty bez DPH dílčích veřejných zakázek plánovaných 

k zadání v jednacích řízeních bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) v souvislosti s výše 

uvedeným Záměrem a jaké je množství dílčích předmětů plnění jednotlivých 

veřejných zakázek? 

3) V případě, že některá z výše uvedených veřejných zakázek dosahuje limitu významné 

veřejné zakázky dle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 

ZVZ), byl záměr o jejím zadání předložen vládě k projednání s rozpravou v souladu 

s Usnesením vlády České republiky ze dne 10. dubna 2013 č. 246
1
 (dále jen „Usnesení 

vlády“)? 

4) Na základě jakého zákonného ustanovení, vč. uvedení konkrétního odstavce a 

písmene, upravujícího postup veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek 

v JŘBU dle ZVZ, budou zadávací řízení dle výše uvedeného Záměru realizována? 

5) Má ministerstvo obrany vypracován koncepční systém nákupu zbrojního materiálu, 

který by navazoval na činnosti dříve vymezené pro Národní úřad pro vyzbrojování, 

které mělo mít v gesci nejen nákupy materiálu pro vojsko, ale i pro policii a další 

ozbrojené složky? Jaká opatření bude ministerstvo obrany zavádět, případně jaká 

opatření již zavedlo, aby se zamezilo netransparentním způsobům zadávání veřejných 

zakázek, zejména nadužívání JŘBU, a pochybnostem o nadhodnocování zakázek 

v oblasti obrany a bezpečnosti?  

                                                 
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 
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Dále žadatelka požaduje poskytnutí následujícího dokumentu: 

1) Odůvodnění použití výjimky podle § 23 ZVZ, a to v rozsahu, ve kterém bylo 

odůvodnění předloženo vládě v souladu s Usnesením vlády. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o žadatelce: 
Transparency International - Česká republika, o. p. s. 

Sokolovská 260/143 

180 00  Praha 8 

IČO: 272 15 814 

 

posta@transparency.cz 

Datová schránka ID: 8vzj3s2 
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