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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Vážení,
Ministerstvu financí byla dne 29. dubna 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:
„1. Je pravdou, že Ministerstvo financí bude platit firmě Diebold Nixdorf s.r.o., která
provozuje loterii Účtenkovka, nebo jinému právnímu subjektu, náklady na provoz
loterie ukončené loterie Účtenkovka? Pokud ano, pak:
2. V jaké výši budou uhrazeny výše zmíněné náklady a po jakou dobu budou
hrazeny?
3. Kdo nese zodpovědnost za uzavření smlouvy s roční výpovědní lhůtou, a tedy i za
ztrátu vzniklou České republice ve výši přibližně 12,39 milionu Kč?
4. Kdo uhradí tuto ztrátu, která vznikla České republice?“
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace.
V souvislosti se zrušením účtenkové loterie, k němuž Ministerstvo financí přistoupilo
kvůli nouzovému stavu a s ním související změnou rozpočtových priorit, došlo
k okamžitému vypovězení smlouvy s jejím provozovatelem, společností Diebold
Nixdorf s.r.o. Tato smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Ze strany Ministerstva
financí byla vypovězena k 31. březnu 2020 a bude ukončena po uplynutí výpovědní
lhůty v délce jednoho roku, tedy k 31. březnu 2021. Se samotným vypovězením
smlouvy není spojena žádná finanční kompenzace či sankce.
Po ukončení účtenkové loterie je provozovatel až do úplného ukončení smlouvy
povinen plnit smluvní povinnosti a zajišťovat účastníkům odpovídající servis. Zároveň
je povinen plnit další požadavky vyplývající ze smlouvy nebo z právních předpisů, ať
už jde o zabezpečení dat či ochranu osobních údajů v souladu se všeobecně
uznávanými bezpečnostními standardy nebo předání dat a zdrojových kódů aplikace
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Účtenkovky Ministerstvu financí. Rovněž bude udržována databáze pro připojení
Ministerstva financí na statistiky účtenkové loterie a zajišťována nezbytná
infrastruktura v datovém centru.
Během výpovědní lhůty bude Ministerstvo financí podle platné smlouvy hradit
provozovateli paušální měsíční platby v původní sjednané výši, které budou sloužit
k pokrytí nákladů na zajištění výše uvedených služeb. V těchto paušálních platbách
je zahrnuta i zpětná úhrada technických inovací realizovaných v nedávné době, které
Ministerstvo financí zpětně doplácí. Bližší informace jsou zveřejněny na
internetových stránkách Ministerstva financí
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/uctenkovka-se-meni-vzrostepocet-vyher-i-36626.
Po vyplacení výher z posledního slosování tedy budou provozovateli hrazeny
sjednané paušální platby k pokrytí nezbytných provozních nákladů i nákladů za již
dříve realizované úpravy systému. Odpadají variabilní náklady za zasílání
informačních SMS o výhře nebo za převody výher na účty výherců po jejich
vyplacení a také další prostředky na proplácení výher. Celková částka za sjednané
paušální platby představuje 15 332 000 Kč.
Uzavřením smlouvy o provozování účtenkové loterie, ani jejím vypovězením, která
proběhla v souladu s příslušnými právními předpisy a se standardním obchodním
principem, kdy je cena za vybudování systému postupně rozpouštěna v ceně
měsíčního paušálu, nevznikla České republice žádná škoda ani ztráta.
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