
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Předmět žádosti:  

 

Povinný subjekt obdržel dne 07.12.2022 žádost o poskytnutí následujících informací: 
 

Vážení, 

s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o poskytnutí informací dle níže uvedeného. 

Veškeré níže požadované informace prosím poskytnout pouze za rok 2021, a za rok 2022 (k 

datu doručení této žádosti). 

 

1. Zajišťujete zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci skrze vlastní zaměstnance, 

anebo si sjednáváte administraci veřejných zakázek externě? Či tyto varianty 

kombinujete? 

Kolik u Vás bylo veřejných zakázek administrovaných skrze externí subjekty v roce 

2021, a kolik v roce 2022. 

2. Zajištujete-li zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci skrze externí 

administrátory, probíhá toto na základě rámcových smluv, anebo prostřednictvím ad 

hoc smluv? Či tyto varianty kombinujete? 

3. Jaké zřizujete příspěvkové organizace (název; sídlo; účel, pro který jsou zřizovány)? 

4. Zřizujete-li příspěvkové organizace prosím o informaci, zdali tyto zadávají veřejné 

zakázky skrze vlastní zaměstnance, anebo si sjednávají administraci veřejných zakázek 

externě. Či tyto varianty kombinují? 

5. Pokud si Vámi zřizované příspěvkové organizace sjednávají administraci veřejných 

zakázek externě, prosím o informaci, zdali toto probíhá na základě rámcových smluv, 

anebo prostřednictvím ad hoc smluv? Či jsou tyto varianty kombinovány? 

Kolik veřejných zakázek bylo u Vámi zřizovaných příspěvkových organizací 

administrováno skrze externí subjekty v roce 2021, a kolik v roce 2022 (k datu doručení 

této žádosti)? 

6. Pokud Vaše organizace zadává veřejné zakázky skrze externí administrátory, prosím o 

přehled takto administrovaných veřejných zakázek s následujícími údaji: 

• předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky, 

• druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce). 

7. Pokud Vámi zřizované příspěvkové organizace zadávají veřejné zakázky skrze externí 

administrátory, prosím o přehled takto administrovaných veřejných zakázek s 

následujícími údaji: 

• předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky, 

• druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce). 

 

Způsob vyřízení žádosti:  
 

Povinný subjekt část žádosti (body 4, 5 a 7) podle § 14 odst. 5 písm. c) v součinnosti s § 2 odst. 

1 InfZ odložil. 

K bodům 1, 2, 3 a 6 žádosti povinný subjekt informace poskytl. 

 

Informace zpracoval:  

 

14.12.2022  

Zdeněk Daněk, Odbor Kanceláře primátora, Oddělení organizační 


