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„Povinný subjekt“ „Žadatel“ 

 
V Praze 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          

 

xxxxxxxxxxxxxxx 



 
 
 
 
 
VYŘIZUJE 
Mgr. Josef Haas 
tajemník městského úřadu 

 

483 333 921 
724 810 288 
j.haas@zelbrod.cz 

 

 

 

 

 

 Vážený pane,  

dne 12. 2. 2021 jsme od Vás obdrželi Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ze dne 11. 2. 2021. 

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? 

Název/sídlo  IČO  

Městské muzeum v Železném Brodě 
Železný Brod, nám. 3. května 37, 468 22 

43257283 Muzeum 

Bytový podnik města Železného Brodu  
Železný Brod, Příčná 350, 468 22 

64669033 Správa bytového fondu 

Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327  
Železný Brod, Slunečná 327, 468 22 

70695016 Školská příspěvková 
organizace 

Mateřská škola Železný Brod, Stavbařů 832  
Železný Brod, Stavbařů 832, 468 22 

70694991 Školská příspěvková 
organizace 

Středisko volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková 
organizace  
Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 

75125439 Školská příspěvková 
organizace 

Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková 
organizace  
Železný Brod, Pelechovská 800, 468 22 

70694982 Školská příspěvková 
organizace 

Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace  
Železný Brod, Školní 700, 468 22 

70694974 Školská příspěvková 
organizace 

Základní umělecká škola, Železný Brod, Koberovská 589  
Železný Brod, Koberovská 589, 468 22 

75125412 Školská příspěvková 
organizace 

Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková 
organizace 
Na Vápence 766, 468 22 Železný Brod 

04624548 Školská příspěvková 
organizace 

Základní škola, Železný Brod, Nábřeží Obránců míru 742, 
příspěvková organizace 
Nábřeží Obránců míru 742, 468 22 Železný Brod 

60254246 Školská příspěvková 
organizace - zrušena 

 

V ŽELEZNÉM BRODĚ DNE: 26. 2. 2021 

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: KTAJ-2104/2021 

VÁŠ DOPIS Č.J./ZE DNE: 11. 2. 2021 

POČET PŘÍLOH:  

 
Vážený pan 
 



 

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? 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? 

Teplo města Železný Brod s.r.o., IČ  25496697 Dodávky tepla 
Technické služby města Železný Brod s.r.o., IČ  27260887 Technické služby 
Severočeská vodárenská společnost a.s. , IČ  49099469 Vodárenská společnost 
Severočeské komunální služby s.r.o., IČ 62738542 Odstraňování odpadů 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 
zákona č. 134/2016 Sb.? 

V roce 2020 žádné. 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 
12 zákona č. 134/2016 Sb.? 

V roce 2020 žádné. 

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou 
veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

V roce 2020 žádné. 

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? 

Právní služby v roce 2020 nebyly nasmlouvány ani poptávány.  

Zákonné vymezení definuje informaci jako "jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný 
na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu 
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního". Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost 
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Dokument 
požadovaného obsahu se v našem držení nevyskytuje. 

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 

Zákonné vymezení definuje informaci jako "jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný 
na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu 
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního". Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost 
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Dokument 
požadovaného obsahu se v našem držení nevyskytuje. 

Samospráva, obec se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Podle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nadřízeným 
správním orgánem je ten správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je 
jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor. Nelze-li nadřízený 
správní orgán určit podle odstavce 1, určí se podle tohoto odstavce. Nadřízeným správním orgánem orgánu 
obce se rozumí krajský úřad. Nadřízeným správním orgánem orgánu kraje se rozumí v řízení vedeném 
v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, v řízení vedeném v přenesené působnosti věcně příslušný 
ústřední správní úřad, popřípadě ústřední správní úřad, jehož obor působnosti je rozhodované věci nejbližší. 
Nadřízeným správním orgánem jiné veřejnoprávní korporace se rozumí správní orgán pověřený výkonem 
dozoru a nadřízeným správním orgánem právnické nebo fyzické osoby pověřené výkonem veřejné správy se 
rozumí orgán, který podle zvláštního zákona rozhoduje o odvolání; není-li takový orgán stanoven, je tímto 
orgánem orgán, který tyto osoby výkonem veřejné správy na základě zákona pověřil. Nadřízeným správním 
orgánem ústředního správního úřadu se rozumí ministr, nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. 



 

Nadřízeným správním orgánem ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu se rozumí 
vedoucí příslušného ústředního správního úřadu. 

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. 

Jedná se o informaci zveřejněnou na adrese:  

https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/kontakty/ 

https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory/ 

V příloze dále zasíláme organizační schéma.  

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

Profil zadavatele od ledna 2018  https://www.tenderarena.cz/profily/zeleznybrod. Zakázky na původním 
profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f2e83231-1f6d-44b1-b533-c0cc0170661e. 

 

 

 

Mgr. Josef Haas 
tajemník městského úřadu 



Město Železný Brod 

 

Městský úřad Železný Brod

 

 

Starosta 
Místostarosta

Tajemník 
městského úřadu

Pověřenec pro 
ochranu osobních 

údajů (DPO)
Kancelář tajemníka Odbor vnitřních věcí Finanční odbor

Odbor územního 
plánování a 
regionálního 

rozvoje

Odbor sociálních 
věcí

Stavební úřad
Odbor životního 

prostředí
Odbor dopravy Živnostenský úřad

Zastupitelstvo města

Městský úřad

Informační a kulturní 
středisko Železný 
Brod, organizační 

složka

Sportovní centrum 
Železný Brod, 

organizační složka

Pečovatelská služba 
Železný Brod, 

organizační složka

Městská knihovna 
Železný Brod, 

organizační složka
Městská policie

Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů 

obce

Rada města


