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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

 

 
Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále 
i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace 
a včetně popisu jejího účelu. 
 
Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly 
povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a 
včetně popisu jejího účelu. 
 
Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 
134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? 
 
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální 
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany 
zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak 
prosím uveďte  předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte 
nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce 
nejvyšší. 
 
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální 
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany 
zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak 
prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte 
nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce 
nejvyšší. 
 
Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří 
nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany 
zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak 
prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte 
nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce 
nejvyšší. 
 
Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu 
k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ? 
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo 
uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí. 
 



Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 
Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), 
včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a 
sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi. 
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 
povinný subjekt používá? 
 

 

 

 

 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

V úvodu Vaší žádosti požadujete poskytnout informaci, cituji: „Jaké konkrétní příspěvkové 

organizace, ve smyslu § 4, odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i ZVZ), byly 

povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?...“.  

K této části žádosti sdělujeme, že požadované informace vztahující se k poskytnutí informací ve 

smyslu § 4. odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., podle ustanovení § 14, odst. 5) písm. c) 

zákona č. 106/1999 Sb., odkládáme, neboť se nevztahují k působnosti územního samosprávného 

celku. Obec nemá pravomoc zřizovat státní příspěvkové organizace. 

 

Pokud se týká další části žádosti, tj. „Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4, odst. 

1 písm. d) a následujících § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a 2. zákona č. 134/2016 Sb. (dále i ZVZ), 

byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?...“, 

odkazujeme na již zveřejněné informace, a to na stránkách www.litovel.eu, Úřad – organizační 

řád, kde jsou v přílohách uvedeny všechny organizační složky, příspěvkové organizace i 

organizace s majetkovou účastí města. 

 

K další části žádosti, tj. cituji: „Jaké 3 největší zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 

na základě vertikální spolupráce dle § 11 a dle § 12 horizontální spolupráci zákona č. 134/2016 

Sb.“ Vám sdělujeme, že v roce 2020 žádnou takovou veřejnou zakázku povinný subjekt 

nerealizoval.    

 

K další části žádosti, tj. cituji: „Jaké 3 největší zakázky (nadlimitní VZ) byly uzavřeny 

v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ“. Vám 

sdělujeme, že v roce 2020 žádnou takovou veřejnou zakázku povinný subjekt nerealizoval.    

 

K další části žádosti, tj. cituji: „Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásady 

transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní 

služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ.“ Vám sdělujeme, že povinný subjekt za 

dobu účinnosti zákona č. 134/2016 nevyhlásil takovou veřejnou zakázku, jejíž realizace by 

vyžadovala administraci formou právních služeb – tedy, že by bylo nutné vyhlásit veřejnou 

zakázku malého rozsahu na právní služby.   

 

K poslední části žádosti, tj. cituji: „Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému 

subjektu?“ Vám sdělujeme, že Ústavou České republiky je garantováno právo na samosprávu. 

Zákonodárce doposud nevydal zákon, kterým by ustanovil organizační složku státu, které by 

svěřil přímou nadřízenost nad povinným subjektem. 

 

 

 

Informaci zpracoval:  

17. 2. 2021 JUDr. Marie Mazánková, právník města Litovel 
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