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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 24. 1. 2017 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1. Veškeré smlouvy mezi Ministerstvo životního prostředí, IČO: 00164801 a společností
Českomoravská komoditní burza Kladno, IČO 49546392, se sídlem Kladno,
Kročehlavy, náměstí Sítná 3127, PSČ: 272 01 (postačí kopie) a jejich Dohodců:




FIN-servis, a. s., IČO 26439573, se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ: 272
01
MM TRADER CZ, a. s., IČO 26419521, se sídlem Kladno, Arbesova 492, PSČ: 272
01
PROSPEKSA, a. s., IČO 26421542, se sídlem Praha 2 – Vyšehrad, Neklanova
152/44, PSČ: 128 00

2. Zadávací podmínky vztahující se k zadávacím řízením resp. poptávkovým řízením
realizovaným v letech 2013 až 2016, v rámci nichž došlo ze strany Ministerstvo životního
prostředí k uzavření smlouvy s výše uvedenými Dohodci společnosti Českomoravská
komoditní burza Kladno, IČO 49546392, se sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná
3127, PSČ: 272 01, bylo-li takové zadávací nebo poptávkové řízení realizováno.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
V příloze Vám posíláme požadované informace týkající se společnosti FIN-servis, a. s.
Samotná smlouva byla uzavřena v roce 2010, tj. dříve než v bodě 2. Vašeho dotazu
zmíněném časovém rozmezí 2013 – 2016. V této věci proběhlo poptávkové řízení na
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s tehdy platnou legislativou a interními
předpisy. Zadávací podmínky již zadavatel nemá k dispozici, neboť v té době platila
povinnost archivace dokumentace pouze po dobu 5 let od uzavření smlouvy, která tedy již
uplynula.
Ve věci poskytnutí informací týkajících se společností Českomoravská komoditní burza
Kladno, MM TRADER CZ, a. s., a PROSPEKSA, a. s., ministerstvo vydalo dne 10. 2.
2017 pod č. j. 10080/ENV/17 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich
neexistence, které Vám bude doručeno prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
Příloha: dle textu
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