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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace
Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 12. února 2021 Vaši žádost o poskytnutí
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). K jednotlivým dotazům krajský úřad uvádí
následující:

1) 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?
Informace k tomuto bodu jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto sdělení.

2) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona
č. 1342016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného
subjektu?
Informace k tomuto bodu jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto sdělení.

3) 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?
Žádné takovéto právnické osoby nebyly Zlínským krajem založeny.

4) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
V rámci vertikální spolupráce byla v roce 2020 uzavřena pouze jedna smlouva, a to mezi Zlínským krajem
a Technologickým inovačním centrem s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO 26963574, s cenou
2.378.181,82 Kč bez DPH, tj. 2.877.600,- Kč včetně DPH. Nicméně nejedná se o nadlimitní zakázku, jak je
uvedeno v dotazu.

5) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
V rámci horizontální spolupráce nebyla Zlínským krajem uzavřena žádná smlouva.

6) Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli,
kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Informace k tomuto bodu žádosti jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto sdělení.

7) Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásady transparentnosti podle § 6 ZVZ ve
vztahu k veřejným zakázkám malého
pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ?
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Z hlediska pravidel zadávání veřejných zakázek zde dopadá úprava směrnice SM/24/06/18
pro finanční limit 1 – do 200.000 Kč (článek 6 odst. 5): „VPO je povinen průkazně doložit způsob výběru
dodavatele, resp. cenu za plnění předmětu zakázky. V případě přímého zadání zejména doložením průzkumu
trhu minimálně u tří dodavatelů, existuje-li na segmentu trhu alespoň takový počet dodavatelů (přičemž za
průzkum trhu se považuje i průzkum internetových nabídek, ceníků a obdobných zdrojů). V případě přímého
zadání bez provedení průzkumu trhu bude doloženo, že cena, za kterou bude veřejná zakázka realizována,
je cenou v místě a čase obvyklou.“

8) 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 oddělení
a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
Počet zaměstnanců povinného subjektu je uveden v příloze č. 4 tohoto sdělení. Aktuální organizační struktura
je uvedena v příloze č. 5 tohoto sdělení.
Co se týká nadřízených orgánů, při výkonu samostatné působnosti je nadřízeným orgánem Ministerstvo vnitra,
při výkonu přenesené působnosti je to věcně příslušné ministerstvo. U veřejných zakázek je nadřízeným
orgánem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

9) Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele
ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?
Adresa
platného
profilu
zadavatele
je: https://nen.nipez.cz/profil/ZLK.

uveřejněná

ve

Věstníku

veřejných

zakázek

S pozdravem

Mgr. Blanka Durďáková
Právnička
Oddělení státního občanství a přestupků
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

Přílohy:
dle obsahu sdělení

Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČO: 70891320
tel.: 577043559
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

