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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. 08/2021 
Č .j.: MJ/13209/2021 
 
 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 09.03.2021 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Interní  auditor 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: 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím v rámci 
získávání informací a výzkumu pro svou akademickou práci, konkrétně práci SVOČ, kterou píši v rámci 
svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Má práce pojednává o hodnocení 
parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti (dále jen „zkoumané parametry“) podle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění účinném k 1.1.2020. 

Tímto si vás tedy dovoluji požádat o: 

 poskytnutí vnitřní metodiky (či obdobného dokumentu) hodnocení zkoumaných parametrů, potažmo 
metodiky celé finanční kontroly, existuje-li, 
 

 sdělení (alespoň přibližného) počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení právě ve vztahu 
ke zkoumaným parametrům, 
 

 poskytnutí vyhodnocení kontrol, při nichž došlo ke shledání pochybení ve vztahu ke zkoumaným 
parametrům 
 

 je-li to možné, ke sdělení, došlo-li v případě shledaného porušení zkoumaných parametrů k zahájení 
trestního stíhání odpovědné osoby (ať už pro zneužití pravomoci úřední osoby nebo pro porušení 
povinnosti při správě cizího majetku), detaily samozřejmě nevyžaduji. 

Současně vás žádám o zaslání těchto informací elektronickou formou na mou e-mailovou 
adresu: ……………………… . Výslovně zároveň žádám, aby mi požadované nebylo zasíláno ve formě fyzické 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (viz ustanovení §14 odst. 2 věta poslední SvInfZ). 
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K žádosti o informace bylo sděleno: 
Ve věci Vaší žádosti, o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, která nám byla doručena dne 09. 03. 2021 a je vedená u našeho úřadu pod 
č.j., MJ/13209/2021 Vám sdělujeme následující: 
 

 Jednotný dokument pro hodnocení zkoumaných parametrů nebyl pro tyto účely u našeho úřadu 
vytvořen. Danou problematiku upravuje z větší části směrnice Rady města č. 1/2021 o zadávání 
veřejných zakázek, která mimo jiné definuje zásady postupu zadavatele veřejné zakázky: 
„Všechny osoby nebo orgány vykonávající dle ustanovení této směrnice úkony zadavatele jsou 
povinny při zadávání zakázek dodržovat zásady dle § 6 ŽŽVŽ tj. zásady transparentnosti, 
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a postupovat tak, aby byly zakázky 
zadávány účelně, hospodárně a efektivně v souladu s právními předpisy a s usneseními 
zastupitelstva a rady města.“ Směrnice je závazná i pro příspěvkové organizace. 

 
Tato směrnice rozlišuje tři režimy veřejných zakázek, které se určují podle její předpokládané 
hodnoty: 
a) nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je 

rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády, 
b) podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí 

v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby více než 2.000.000 Kč nebo v případě 
veřejné zakázky na stavební práce více než 6.000.000 Kč a nedosáhne finančního limitu 
stanoveného nařízením vlády, 

c) za VŽMR se považuje veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší 
v případě dodávek a služeb 2.000.000 Kč a v případě stavebních prací 6.000.000 Kč. 

 
 Dále jsou v této směrnici veřejné zakázky malého rozsahu rozděleny do tří kategorií, přičemž 

pro každou z nich je definován postup jejího zadávání: 
a) Přímé zadání: do 100.000 Kč bez DPH včetně 
b) Uzavřená výzva: nad 100.000 Kč bez DPH do 500.000 Kč bez DPH včetně  
c) Otevřená výzva: nad 500.000 Kč bez DPH do 2 milionů Kč bez DPH včetně v případě zakázek 

na dodávky a služby, resp. do 6 milionů Kč bez DPH včetně v případě zakázek na stavební 
práce. 

 
 V rámci jedné kontroly bylo shledáno pochybení. 

 
 Na základě §11, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. nelze vyhodnocení poskytnout. 



 Nedošlo k zahájení trestního stíhání. 
 
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
 
Městský úřad Jeseník 
Odbor tajemníka 
Oddělení organizační 
Masarykovo nám. 1/167 
790 01 Jeseník 


