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„Povinný subjekt“ „Žadatel“ 

V Praze dne 1. 3. 2021 
 
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážení, 
tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto informací: 
 
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 od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? 
 
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 od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? 
 
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 a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? 
 
 
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 
takové, které by jinak splnily kritéria 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 
takové, které by jinak splnily kritéria 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? 
 
Vážení, omlouvám se za rozsah požadovaných informací a budu Vám velmi vděčný za jejich poskytnutí. 
Jedná se pouze o základní informace sledující transparentnost příjemců veřejných prostředků. 
 
Uvedené informace prosím poskytnout prostřednictvím datové zprávy do datové schránky žadatele:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 10635/2021/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 13308/2021/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Babišová   

TEL.: 595 138 184 

E-MAIL: zuzana.babisova@khsova.cz 

DATUM:  15.3.2021   

 

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Žadatel:

 
Dne 2.3.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen „KHS MSK“) 
jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.) žádost fyzické osoby – 

, která byla 
podána elektronicky prostřednictvím datové schránky.  
 
Žadatel v předmětné žádosti požadoval poskytnutí následujících informací:  

„ 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 od 1.1.1993 do dne vyhovění 
žádosti? 

 
2) 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 od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? 
 

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 a to od 1.1.1993 do dne vyhovění 
žádosti? 

 
4) 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 takové, 
které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná 
hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 
5) 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 
takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo 
předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 
6) 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 
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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. 

 
7) 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. 

 
8) Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 
9) 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. 

10) Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu 
§ 214 povinný subjekt používá?“  

 
Po posouzení obsahu žádosti KHS MSK poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. 
d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace. 
 

K bodu 1 žádosti KHS MSK uvádí, že žádné příspěvkové organizace nebyly zřízeny.  

 

K bodu 2 žádosti KHS MSK uvádí, že žádné právnické osoby nebyly založeny.  

 

K bodu 3 žádosti KHS MSK uvádí, že žádné subjekty nebyly založeny.  

 

K bodu 4 žádosti KHS MSK uvádí, že nebyly zadány ani uzavřeny žádné zakázky na základě vertikální 

spolupráce ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb.  

 

K bodu 5 žádosti KHS MSK uvádí, že nebyly zadány ani uzavřeny žádné zakázky na základě 

horizontální spolupráce ve smyslu § 12 zákona č. 134/2016 Sb.  

 

K bodu 6 žádosti KHS MSK odkazuje na přílohu č. 1 tohoto sdělení.  

 

K bodu 7 žádosti KHS MSK uvádí, že nebyly vyhlášeny ani zadány žádné veřejné zakázky malého 

rozsahu na právní služby.  

 

K bodu 8 žádosti KHS MSK uvádí, že se jedná o Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které je 

přímo nadřízeno povinnému subjektu.  

 

K bodu 9 žádosti KHS MSK odkazuje na přílohu č. 2 tohoto sdělení.  

 

K bodu 10 žádosti KHS MSK uvádí, že jedná o následující adresy:  

 

 https://nen.nipez.cz/profil/KHS_MSK 
https://www.khsova.cz/onas/povinne-informace106-verejne-zakazky-khs 
 

 

 

 

 
 

 

 Mgr. Zuzana Babišová, v. r.  

ředitelka odboru správního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1+ 2/2 -DS   

  

 

 

 

 



 


