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V Praze dne 29. července 2016 

 

 

Žádost o poskytnutí informací 

 

Transparency International – Česká republika, o.p.s., se sídlem Sokolovská 260/143, Praha 8, 

IČO 27215814 (dále jen „TI“) žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „InfZ“), o poskytnutí níže 

specifikovaných informací. Požadované informace se týkají smluv mezi v hlavičce 

identifikovaným povinným subjektem a poskytovatelem právních informačních systémů (dále 

jen „informační systémy“). Konkrétně žadatelka žádá o poskytnutí následujících informací: 

 

1. Kopie dvou posledních smluv, jež povinný subjekt uzavřel 

s poskytovateli/poskytovatelem informačních systémů.  

2. Sdělení: 

a. Jaké formální kroky přecházely uzavření smlouvy s poskytovatelem 

informačního systému, tedy informaci, zda bylo realizováno zadávací řízení 

nebo učinil povinný subjekt přímou objednávku ke konkrétnímu 

poskytovateli? 

b. Jakou formou byly zjišťovány preference a požadavky zaměstnanců 

využívajících tyto konkrétní informační systémy (např. byl zaměstnancům 

rozeslán dotazník, nebo jim byla umožněna jiná forma hlasování) před 

uzavřením smlouvy, na jejímž základě jsou aktuálně povinnému subjektu 

informační systémy poskytovány.   

3. Kompletní text výzvy k podání nabídky či přímé objednávky k poskytnutí 

informačních systémů, které byly před uzavřením výše požadovaných smluv 

vypracovány.  

4. Seznam subjektů, které byly v rámci výzvy k podání nabídky osloveny či kterým 

subjektům byla přímá objednávka zaslána.  
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Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne 

přijetí žádosti na níže uvedenou adresu elektronicky, případně prostřednictvím České pošty. 

Žadatelka trvá na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i v případě, že byly 

již zveřejněny. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte mojí kolegyni Apolenu Ondráčkovou na tel. 224 

240 896 nebo e-mailem na adrese ondrackova@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 

posta@transparency.cz 

IČO: 272 15 814 
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Datová schránka ID: 8vzj3s2 


