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ADRESÁT:

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení
tiskového a PR
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
V Praze dne
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

22. 8. 2016
54908/ENV/16
Helena Bokotejová
267 122 054

Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 11. 8. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací ve věci obchodních vztahů mezi MŽP
a těmito subjekty: MAFRA, a. s. (IČO: 45313351); LONDA spol. s r. o. (IČO: 49241931)
a Stanice O, a. s. (IČO: 265509911).
Ve své žádosti požadujete poskytnout:
1) Uzavřel Váš úřad od ledna roku 2014 s některým z těchto subjektů smlouvu, za níž mu
připadlo peněžní plnění?
2) Co bylo předmět takové smlouvy?
3) Kolik v rámci ni Váš úřad subjektu vyplatil?
4) Kdy byly tyto smlouvy uzavřeny?
5) Jsou některé z nich ještě platné? Které?
6) Pokud některý z těchto subjektů dostával od Vašeho úřadu peníze, jak byl vybrán?
Ve výběrovém řízení? Jakého druhu?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Ano, v uvedeném období uzavřelo Ministerstvo životního prostředí dvě objednávky
se společností MAFRA a.s.
Ad 2) Předmětem první objednávky bylo zveřejnění inzerátu na veřejné projednání EIA
v Lidových novinách. Předmětem druhé objednávky bylo zveřejnění inzerátů na 3
veřejná projednání SEA v Lidových novinách. V obou případech se jedná o povinné
zveřejnění informace o veřejném projednání v celostátním deníku dle zákona.
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Ad 3) Na základě první objednávky bylo společnosti MAFRA a.s. vyplaceno 23 885 Kč.
Na základě druhé objednávky bylo společnosti MAFRA a.s. vyplaceno 50 972,46 Kč
Ad 4) První objednávka byla vystavena dne 3. 9. 2014, druhá pak 1. 10. 2015.
Ad 5) Nikoliv, jednalo se o jednorázové zveřejnění inzerátů na objednávku.
Ad 6) Přímým zadáním, jednalo se o nejnižší nabídky za požadovaný formát inzerce
v celostátním deníku.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
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