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Žádáme o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se 

plnění Smlouvy o zajištění analýzy, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona  

o zadávání veřejných zakázek do IS NEN (CES5480). 

 

 

Odpověď: 

 

K jednotlivým částem Vaší žádosti uvádíme následující informace: 

 

1) V jakém rozsahu bylo realizováno plnění a v jakých termínech a jakými předávacími protokoly byly 

jednotlivé etapy převzaty ze strany objednatele – MMR. Žádáme zaslání kopií předávacích protokolů. 

 

Plnění bylo realizováno v souladu se smlouvou a termínech zde uvedených.  

 

2) Proč se předmětná smlouva k dnešnímu dni nevyskytuje v registru smluv? 

 

Smlouvy byla uzavřena v květnu 2016. V té době nebyla účinná povinnost uveřejňovat smlouvy na 

registru smluv.  

 

3) Jakým způsobem došlo k vypořádání díla v okamžiku, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

zakázal plnění smlouvy, toto rozhodnutí nabylo právní moci 9. 12. 2016. Žádáme  

o zaslání dohody o narovnání, která vznikla k prvnímu pravomocnému rozhodnutí o zastavení plnění 

smlouvy. 

 

Žádná dohoda o narovnání nevznikla. Vypořádání díla bylo provedeno vždy v době platnosti  

a účinnosti smlouvy. 

 

4) Jakým způsobem byly obnoveny práce na plnění smlouvy na základě rozhodnutí ÚOHS ze dne 21. 

9. 2017 – Oznámení o pokračování správního řízení? Prosím o zaslání dohody/zápisu nebo jiného 

materiálu vyzívajícího zhotovitele k obnovení prací a obsahující specifikaci rozsahu prací. 

 

Dodavatel zahájil poskytování plnění na základě oznámení o pokračování správního řízení Úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže. 

 

5) Žádáme o soupis prací realizovaných touto smlouvou v období mezi obnovením prací  

21. 9. 2016 (viz dotaz č. 4) a dnem 15. 11. 2017, kdy ÚOHS rozklad opět odmítl.  

 

K žádnému obnovení prací ke dni 21. 9. 2016 nedošlo. 

 

6) Žádáme o kopie všech faktur proplacených i neproplacených, přijatých v souvislosti s touto smlouvou 

od roku 2016 do dnešního dne a vyčíslení objemu proplacených prostředků na tuto smlouvu. 



 

Veškeré informace o proplacených fakturách jsou dostupné v open datech MMR 

(http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Povinne-zverejnene-informace/Otevrena-data-MMR).  

Dále sdělujeme, že MMR neeviduje žádnou neproplacenou fakturu. 

 

7) Žádáme o kopii dohody o narovnání, která vznikla při finálním odmítnutí rozkladu ze strany ÚOHS 

dne 15. 11. 2017 

 

K tomuto dotazu uvádíme, že žádná dohoda o narovnání nevznikla. 
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