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ODESÍLATEL: 
 
Bc. Petra Roubíčková 
Vedoucí samostatného oddělení 
tiskového a PR 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 

 
ADRESÁT: 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 
Č. j.: 
Vyřizuje: 
Tel.: 
 

4. 9. 2017 
MZP/2017/130/95 

Mgr. 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 „ministerstvo“) obdrželo dne 10. 8. 2017 Vaši 

žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, týkající se veřejných zakázek a smluv na poskytování 

úklidových prací a zajištění ostrahy. Ve své žádosti požadujete poskytnout: 

1. Informace, jaké subjekty (včetně uvedení poddodavatelů) poskytovaly povinnému 

subjektu úklidové služby a služby na zajištění ostrahy od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017. 

2. Kopie smluv, na základě kterých bylo povinnému subjektu poskytováno výše uvedené 

plnění. 

3. informace, zda byly výše uvedené smlouvy uzavřeny na základě zadávacího řízení 

v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případně dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pokud ano, informaci upřesněte 

o druh zadávacího řízení. 

4. Informaci, zda byly některé smlouvy uzavřeny v rámci tzv. jednacího řízení bez 

uveřejnění, případně jako veřejná zakázka malého rozsahu. 

5. Seznam uchazečů, kteří v rámci zadávacích řízení na zadání zakázky na úklidové 

služby či na zajištění ostrahy, podali nabídku. Tento seznam žádáme poskytnout 

zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění úklidových služeb a zvlášť pro veřejné zakázky 

na zajištění ostrahy. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Úklidové služby poskytovala ministerstvu v požadovaném období společnost 

HARVILLA-úklidový servis. Služby na zajištění ostrahy poskytovaly ministerstvu 

v požadovaném období: Bezpečností agentura FOR-MAN, ORCHARD 

INTERNATIONAL s. r. o. (nyní PK HOLDING CZ s. r. o.) a SECURITAS ČR s. r. o. 
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Ad 2) V příloze Vám posíláme požadované kopie smluv, v nichž byly znečitelněny údaje 

z důvodu práva na ochranu osobních údajů. Jedná se o: 

a) Příkazní smlouvu o ostraze majetku hlídací službou ze dne 1. 10. 1993 + věcná 

náplň, Dodatek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.1, 13.2; 

b) Smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb č. 130 098; 

c) Smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb č. 130 269; 

d) Smlouvu o zabezpečení úklidových prací č. 940001. 

Ministerstvo vydalo v této věci dne 1. 9. 2017 pod č. j. MZP/2017/130/148 

rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací, které Vám bude doručeno 

prostřednictvím datové schránky.  

Smlouvu se společností SECURITAS ČR s. r. o. naleznete pod tímto odkazem:  

https://ezak.mzp.cz/agreement_display_72.html 

 

Ad 3), 4) 

a) Příkazní smlouva s Bezpečnostní agenturou FOR-MAN ze dne 1. 10. 1993 

Smlouva byla uzavřena v roce 1993 mimo zadávací řízení v souladu s tehdy 

platnými právními předpisy (tzn. před účinností zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

b) Smlouva o poskytnutí bezpečnostních služeb s ORCHARD INTERNATIONAL 

s. r. o. (nyní PK HOLDING CZ s. r. o.) č. 130 098 (1. 6. 2013 – 31. 10. 2013) – 

veřejná zakázka malého rozsahu byla zadávána dle § 18 odst. 5 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo 

působnost tohoto zákona. 

c) Smlouva o poskytnutí bezpečnostních služeb s ORCHARD INTERNATIONAL  

 s. r. o. (nyní PK HOLDING CZ s. r. o.) č. 130 269 (od 1. 11. 2013) 

podlimitní veřejná zakázka na služby byla zadávána ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů. 

d) Rámcová smlouva o poskytování bezpečnostních služeb č. 1/14 

se SECURITAS ČR s. r. o. uzavřena dne 24. 1. 2014 

Rámcová smlouva byla uzavřena na základě výsledku užšího řízení dle § 28 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Prováděcí smlouva č. 140 142 „Ostraha budovy MŽP“ se SECURITAS ČR 

s. r. o. uzavřena dne 22. 9. 2014 jako výsledek minitendru na základě rámcové 

smlouvy. 

Prováděcí smlouva č. 170 067 „Ostraha budovy MŽP březen 2017 – leden 

2018“ se SECURITAS ČR s. r. o. uzavřená dne 28. 2. 2017 jako výsledek 

minitendru na základě rámcové smlouvy. 

https://ezak.mzp.cz/agreement_display_72.html
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 e) Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 940001 ze dne 1. 1. 1994 byla 

uzavřena v roce 1994 mimo zadávací řízení v souladu s tehdy platnými 

právními předpisy (tzn. před účinností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Ad 5)  

a) Příkazní smlouva s Bezpečnostní agenturou FOR-MAN ze dne 1. 10. 1993 

- není relevantní 

b) Smlouva o poskytnutí bezpečnostních služeb s ORCHARD INTERNATIONAL 

s. r. o. (nyní PK HOLDING CZ s. r. o.) č. 130 098 (1. 6. 2013 – 31. 10. 2013) 

- Agentura PANCÉŘ s. r. o. 

- SECURITAS ČR s. r. o. 

- ORCHARD INTERNATIONAL s.r.o. (nyní PK HOLDING CZ s. r. o.) 

c) Smlouva o poskytnutí bezpečnostních služeb s ORCHARD INTERNATIONAL 

s. r. o. (nyní PK HOLDING CZ s.r.o.) č. 130 269 (od 1. 11. 2013) 

- J & K service bezpečnostní služba, spol. s r. o. 

- SECURITAS ČR s. r. o. 

- INDUS, spol. s r. o. 

- ORCHARD INTERNATIONAL s. r. o. (nyní PK HOLDING CZ s. r. o.) 

d) Rámcová smlouva o poskytování bezpečnostních služeb č. 1/14 

se SECURITAS ČR s. r. o. ze dne 24. 1. 2014 

- SECURITAS ČR s. r. o. 

- CENTR GROUP, a. s. 

 e) Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 940001 ze dne 1. 1. 1994 

- není relevantní 

 

Ad 6)  

a) Příkazní smlouva s Bezpečnostní agenturou FOR-MAN ze dne 1. 10. 1993 

- není relevantní 

b) Smlouva o poskytnutí bezpečnostních služeb s ORCHARD INTERNATIONAL 

s. r. o. (nyní PK HOLDING CZ s.r.o.) č. 130 098 (1. 6. 2013 – 31. 10. 2013) 

- Agentura PANCÉŘ s. r. o. 

- SECURITAS ČR s. r. o. 

- ORCHARD INTERNATIONAL s. r. o. (nyní PK HOLDING CZ s. r. o.) 

c) Smlouva o poskytnutí bezpečnostních služeb s ORCHARD INTERNATIONAL 

s. r. o. (nyní PK HOLDING CZ s. r. o.) č. 130 269 (od 1. 11. 2013) 

- Europatron s.r.o. 

- HONDL GLOBAL SERVICES, a. s. 

- ORCHARD INTERNATIONAL s. r. o. (nyní PK HOLDING CZ s. r. o.) 
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- ORSETO s. r. o. 

- SECURITAS ČR s. r. o. 

d) Rámcová smlouva o poskytování bezpečnostních služeb č. 1/14 se 

SECURITAS ČR s. r. o. ze dne 24. 1. 2014 

- není relevantní 

 Prováděcí smlouva č. 140 142 „Ostraha budovy MŽP“ – SECURITAS ČR 

s. r. o. 

 Prováděcí smlouva č. 170 067 „Ostraha budovy MŽP březen 2017 – 

leden 2018“ – SECURITAS ČR s. r. o. 

e) Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 940001 ze dne 1. 1. 1994 

- není relevantní 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 
 

Příloha: dle textu 


