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Kód adresy:
Adresa bydliště:
Typ datové schránky: Fyzická osoba 
Identifikátor datové schránky:
Příjem poštovních datových zpráv: Ano 

„Povinný subjekt“ „Žadatel“ 
 

V dne 11. 2. 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 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? 
 
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:  
 
S úctou          
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tel.:  +420 567 112 411 
fax:  +420 567 112 403 
mobil:  +420 606 618 551 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaše značka Číslo jednací Vyřizuje Telč 
  Telč 1474/2021 ORUP Vladimír Švec 25.2.2021 

  (vladimir.svec@telc.eu, 567 112 421)  
 

 

 

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

Dovolujeme si Vám za Město Telč zaslat zpět požadované informace dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bc. Vladimír Švec 
 Vedoucí ORÚP  
 
 
 
 
 
 
Příloha: informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
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Příloha: Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 

 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? 

IČ Subjekt 

70869855 Základní škola Masarykova Telč 

70852171 Základní škola Hradecká Telč 

71000348 Mateřská škola Telč 

71000402 Dům dětí a mládeže Telč 

65766547 Základní umělecká škola Telč 

Popis účelu: školská zařízení 

 
 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? 

IČ Subjekt 

63496577 Služby Telč, spol. s r.o. 

Popis účelu: Technické služby města 

IČ Subjekt 

01789678 Statek Telč, spol. s r.o. 
Popis účelu: zemědělské hospodářství 

 
 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.? 

Na základě vertikální spolupráce město Telč nezadávalo žádnou nadlimitní veřejnou zakázku. 

 
 Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální 

spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 

Na základě horizontální spolupráce město Telč nezadávalo žádnou nadlimitní veřejnou zakázku. 

 
 Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, 

kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

Město Telč nezadávalo nadlimitní veřejnou zakázku s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem 

podle ZVZ? 

 

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? 

Město Telč má schválenou vnitřní směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu, registrován profil zadavatele 

pro zveřejňování veřejných zakázek. 

 

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 

Město Telč je územně samosprávný celek. 

 



Upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a 

zákonem o zpracování osobních údajů. 


