
 
 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 

A:  Kodaňská 1441/46 T:  +420 234 066 500 W:  www.nakit.cz 

 101 00 Praha 10 - Vršovice E:   info@nakit.cz                                             IČ:  04767543 

1 

 

Žádost ze dne 

30. 4. 2020 

Naše značka / PID  

NAKIT- 569-2/SL-2020 

Vyřizuje  

Ivana Mičeková 

Místo odeslání / dne 

Praha 

11. 5. 2020 
 

Věc: 

Rozhodnutí o vyhovění žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., IČ: 047 67 543, se sídlem 

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 (dále též jen „NAKIT“ nebo „povinný 

subjekt“) rozhodl o žádosti Mgr. Martina Meliška, advokáta se sídlem Veselá 169/24, IČ: 

04008910 (dále jen „Žadatel“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „ZSPI“) ze dne 30. 4. 2020, kterou 

NAKIT obdržel dne 4.5.2020 (dále jen „Žádost“), v níž se Žadatel domáhá v Žádosti blíže 

specifikovaných informací, 

t a k t o: 

 
I. 

  
Žádosti, v níž se Žadatel domáhal informace, případně zaslání dokumentu, tj. rozhodnutí, 

doporučení, metodického pokynu (dále jen „informace“ a/nebo „dokumenty“), kterým by se 

NAKIT vyjadřoval či doporučoval Zadavatelům ve výběrových řízeních distribuce licencí 

k software, a to zejména s ohledem na zajištění právní jistoty při pořízení legálních licencí 

k software se vyhovuje. 

 

 

Mgr. Martin Melišek, advokát 

IČ: 04008910 

Veselá 169/24 

602 00 Brno 

ID datové schránky: y4r334f 
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II. 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) ZSPI, NAKIT Žadateli sděluje informaci, že požadované 

dokumenty ani jiné dokumenty s obdobným obsahem NAKIT pro jakékoliv subjekty nevydává.  

 

P o u č e n í   o   o p r a v n é m   p r o s t ř e d k u: 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 ZSPI ve spojení s ust. § 20 odst. 4 písm. b) 

ZSPI a ust. § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

podat odvolání. Odvolání se podává na adresu Národní agentury pro komunikační a 

informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, a to do 15 dnů 

ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejblíže 

nadřízený správní orgán. 

 

 

 

 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 

 

___________________________ 

JUDr. Vladimír Chrástecký 

ředitel sekce Legislativa 
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