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Žádost ze dne 

23. 2. 2021 

Naše značka / PID  

NAKIT- 255-14/SL-2021 

Vyřizuje  

Mgr. Ing. Filip Baštář 

 

Místo odeslání / dne 

Praha 

23. 6. 2021 

 

 

Věc: 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Povinný subjekt, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., IČO: 047 

67 543, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen „NAKIT“ nebo též 

„povinný subjekt“), obdržel žádost pana Víta Kubanta, narozeného dne 9. 6. 1998, trvale 

bytem Mikulovice 332, 530 02 Pardubice (dále jen „Žadatel“) o poskytnutí informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZSPI“), ze dne 23. 2. 2021 (dále jen „Žádost“). 

V Žádosti se Žadatel domáhal poskytnutí informací vztahujících se k výši odměn p. Vladimíra 

Dzurilly (pozn. povinného subjektu: p. Vladimír Dzurilla je ředitelem NAKIT) za měsíce červen 

až prosinec roku 2020, a to konkrétně prostřednictvím následujícího dotaz: 

Vážení, rád bych vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, požádal o sdělení, v jaké výši byly za měsíce červen až prosinec roku 2020 

vypsány a vyplaceny odměny Vladimíru Dzurillovi. Jednotlivé částky, prosím, specifikujte, za 

co byly přiznány. To vše ideálně ve strojově čitelném formátu (např. Excel tabulka). Pro kladné 

vyřízení žádosti uvádím, že jsem redaktorem Českého rozhlasu https://www.irozhlas.cz/ vit-

kubant-8047625, a že je mi znám rozsudek NSS 11 A 125/2018, jakož i další příslušná 

judikatura, a odměňováním nejvýše postavených úředníků se v redakci dlouhodobě věnujeme. 

Vážený pan 

Vít Kubant 

bytem Mikulovice 332 

530 02 Pardubice 

ID datové schránky:  

xypb52d 
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K výše uvedenému dotazu v rámci Žádosti uvádí NAKIT v souladu se ZSPI, za dodržení 

stanovených lhůt a s ohledem na rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů čj. UOOU-

01534/21-4 následující (za použití v Žádosti definovaných pojmů): 

Panu Ing. Vladimíru Dzurillovi byla za měsíce červen až prosinec roku 2020 vyplacena 

odměna v celkové výši 100.000 Kč. Důvodem pro vyplacení této odměny bylo mimořádné 

pracovní nasazení na úkor osobního volna, jehož výsledkem byla vytvoření legislativních 

podmínek pro uzavření smluvních vztahů s jinými subjekty než Ministerstvem vnitra jako 

zakladatelem státního podniku NAKIT, a to zejména možnost horizontální spolupráce NAKIT 

s dalšími resorty – ministerstvy, což vedlo k realizaci několika projektů a obchodních 

příležitostí. Odměna byla vyplacena na základě manažerské smlouvy uzavřené mezi Ing. 

Vladimírem Dzurillou a NAKIT a v souladu s interními předpisy NAKIT. 

Pro vysvětlení povinný subjekt doplňuje, že horizontální spolupráce představuje postup dvou 

a více veřejných zadavatelů (pozn. povinného subjektu: NAKIT je veřejným zadavatelem), kteří 

spolupracují na uskutečňování určité činnosti, jež je jejich cílem, ve veřejném zájmu. 

Horizontální spolupráce se tedy mohou účastnit pouze veřejní zadavatelé za kumulativního 

splnění tří podmínek, a to: (i) naplňování společných cílů, (ii) ohledy související s veřejným 

zájmem a (iii) omezený podíl činnosti na trhu (20 %). Horizontální spolupráce, a tedy i 

naplňování společných cílů veřejných zadavatelů, nemá charakter služby vykonávané jedním 

veřejným zadavatelem pro druhého za úplatu, ale měla by představovat určitou vzájemnou 

výpomoc, spolupráci mezi veřejnými zadavateli.  

Naopak základní znaky vertikální spolupráce jsou naplněny pokud: 

a) veřejný zadavatel sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá dodavatele 

obdobně jako své vnitřní organizační jednotky; 

b) v dodavateli nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel nebo 

ovládající veřejní zadavatelé a; 

c) více než 80 % celkové činnosti dodavatele je prováděno při plnění úkolů, které jí byly 

svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli 

nebo jinými právnickými osobami, které ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní 

zadavatelé rovněž ovládají jako své vnitřní organizační jednotky. 

Všechny výše uvedené podmínky přitom musí být splněny současně. 

Ve vztahu k možnostem vertikální spolupráce se v případě České republiky za jednu osobu 

(veřejného zadavatele nebo dodavatele) považuje organizační složka státu. Českou republiku 

tak nelze považovat ve vztahu k ústředním orgánům státní správy (a jimi ovládaným 

organizacím) za ovládajícího veřejného zadavatele. Každá organizační složka státu musí při 
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posuzování naplnění vertikální spolupráce splňovat kritérium kontroly. Znamená to tedy, že 

vertikální spolupráci nelze aplikovat mezi všemi organizacemi státu navzájem. 

Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt uvádí, že za vykonávání činnosti v rámci pozice 

vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci, kterou Ing. Vladimír Dzurilla 

zastává, a kterou Žadatel opakovaně při procesu vyřizování této Žádosti zmiňoval v souvislosti 

s osobou Ing. Vladimíra Dzurilly, nepobírá Ing. Vladimír Dzurilla žádný pravidelný plat, mzdu 

či jakékoliv jiné obdobné pravidelné či nepravidelné plnění, tzn. ani žádné odměny, a to po 

celou dobu, po kterou funkci vládního zmocněnce zastává. 

Výše uvedeným poskytnutím informací bylo vyhověno Žádosti v plném rozsahu. 

 

 

_____________________________________________________ 

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

JUDr. Vladimír Chrástecký 

ředitel sekce Legislativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí: 

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

k čj. UOOU-01534/21-4 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 
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