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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 06/2021 
Č .j.: MJ/08443/2021 
 
 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 12.02.2021 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor tajemní ka z a dost o poskytnutí  informace v souladu 
se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le 
jen „za kon o informací ch“). 
 
 
 
Žádost o sdělení: 
 
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 ŽVŽ. Ža 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.? 
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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 ŽVŽ. Ža 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 ŽVŽ. Ža 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: 
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K žádosti o informace bylo sděleno: 
 
dne 12.02.2021 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor tajemní ka z a dost o poskytnutí  informace v souladu 
se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le 
jen „za kon o informací ch“).  
Nas e odpove di jsme pro leps í  orientaci vepsali vz dy pod text jednotlivy ch ota zek. 
 
 
K žádosti o informace sdělujeme následující: 
 
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. 
 
 

Příspěvkové organizace zřizované městem Jeseník  
     

Název dle zřizovací listiny IČ Adresa Telefon Popis účelu 

Správa majetku města, 
příspěvková organizace 

7201876
3 

 Masarykovo 
nám 167/1, 
Jeseník 

Organizace 
zrušena 

správa majetku ve 
vlastnictví města 

Mateřská škola Jeseník, 
Jiráskova 799, příspěvková 
organizace 

7502943
0 

Jiráskova 799, 
Jeseník 

60622615
7 

výchova a vzdělávání 

Mateřská škola Jeseník, 
Křížkovského 1217, příspěvková 
organizace 

7502925
1 

Křížkovského 
1217, Jeseník 

72363935
6 

výchova a vzdělávání 

Mateřská škola Karla Čapka 
Jeseník 

6235308
0 

Karla Čapka 
353, Jeseník 

72791952
5 

výchova a vzdělávání 

Mateřská škola Kopretina 
Jeseník, příspěvková organizace 

7091487
7 

Tyršova 307, 
Jeseník 

77734922
1 

výchova a vzdělávání 

Žákladní škola Jeseník, 
příspěvková organizace 

7059992
1 

Nábřežní 
28/413, Jeseník 

73015523
3 

výchova a vzdělávání 

Žákladní umělecká škola Jeseník 
6034174
2 

28. října 873, 
Jeseník 

60327179
1 

výchova a vzdělávání 

Středisko volného času DUHA 
Jeseník 

0085234
1 

Průchodní 154, 
Jeseník 

77595537
7 

výchova a vzdělávání 

Městská kulturní zařízení 
Jeseník 

0085211
2 

28. října 880, 
Jeseník 

77407057
0 

kulturní, informační a 
vzdělávací 

Čentrum sociálních služeb 
Jeseník 

0085216
3 

Beskydská 
1298/6, Jeseník 

60327226
5 

sociální služby pro 
seniory 
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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. 
 

 Technické služby Jeseník, a.s., IČ 64610063, Otakara Březiny, Jeseník 
 VaK – Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., 65138066, Tyršova 248, Jeseník 

 
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? 
 

 0 společností  
 
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. 
 

 0 zakázek 
 
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. 
 

 0 zakázek 
 
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. 
 

 V roce 2020 nesoutěžilo město Jeseník žádnou nadlimitní veřejnou zakázku. 
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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. 
 

 LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 07013531, č.p. 240, 683 01 Tučapy 
 

 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 29415349, Revoluční 724/7, Staré Město, 
110 00 Praha 1 

 
 HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s., IČO: 29453101, Vodičkova 710/31, Nové Město, 

110 00 Praha 1 
 

 AK JUDr. Patrik Nešpor, IČ 02282682, V Oblouku 170/1, 79001 Jeseník 
 

 AK JUDr. Jaroslav Holouš, IČ: 66227194, Dukelská 456/13, 79001 Jeseník 
 

 Mgr. Ondřej Benda, IČO: 66253683, 73801 Frýdek-Místek - Frýdek, Žámecké nám. 47 
 

 Mgr. Michael Münster, IČO: 71471499, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, Jurečkova 643/20 
 

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? 

 Nadřízená organizační složka státu = Ministerstvo vnitra ČR 
 

 Organigram – viz příloha č. 1  
 

 Profil zadavatele: 
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-
316024958/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-316024958  

 
Příloha: 
Organizační struktura Městského úřadu Jeseník 
 
 
Městský úřad Jeseník 
Odbor tajemníka 
Oddělení organizační 
Masarykovo nám. 1/167 
790 01 Jeseník 

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-316024958/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-316024958
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