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Váš dopis značka: Č. j.: SMOL/049845/2021/OI/IP/Rot 
 Sp.zn.: S-SMOL/044218/2021/OI/Rot 

Ze dne: Vyřizuje: Mgr. Jaroslav Rotter  

  Telefon/mobil: 588 488 696 

  E-mail: jaroslav.rotter@olomouc.eu 

  Dne: 19. 2. 2021 

 

 
Poskytnutí informací, odkaz na zveřejněné informace a vyrozumění o prodloužení lhůty 
pro poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
  

 
statutární město Olomouc (dále též „SMOl“) obdrželo dne 12. 2. 2021 Vaší žádost 
o poskytnutí informací podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). 
SMOl, jako povinný subjekt, posoudilo část Vaši žádosti podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., jako žádost o poskytnutí zveřejněné informace. V takovém případě může povinný subjekt 
místo poskytnutí informace žadateli sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné 
informace. 

S ohledem na výše uvedené Vás v této části žádosti (odst. 1 – 3, 8 část II) odkazujeme na níže 
uvedené adresy: 
https://www.olomouc.eu/o-meste/mestske-organizace 

https://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu 

https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc 

Na základě obsahu ostatní části Vaší žádosti (odst. 4 – 8) Vám požadované informace podle 
§ 4 odst. 1 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme sdělením 
k jednotlivým dotazovaným bodům takto: 
odst. 6 - Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, 
kteří nejsou veřejnými zadavateli podle ZVZ? 

V zadávacím řízení se na straně dodavatele nezkoumá, zda je současně i veřejným 
zadavatelem či nikoliv. Posuzuje se jen zařazení zadavatele. Z toho důvodu SMOl nemá 
o těchto skutečnostech žádné informace a nevede žádnou evidenci. 

https://www.olomouc.eu/o-meste/mestske-organizace
https://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu
https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc


odst. 7 - Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásad transparentnosti podle 
§ 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod 
výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ? 

Všechny zásady dle § 6 ZZVZ jsou zakotveny ve Vnitřním předpisu o zadávání veřejných 
zakázek statutárního města Olomouce a jeho příspěvkových organizacích č. 4/2019 ze dne 

1. 5. 2019. Zásady transparentnosti jsou SMOl při zadávání veřejných zakázek zajištěny 
striktním dodržením ustanovení ZZVZ a výše uvedeného vnitřního předpisu. 
odst. 8 (část I) -  Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 

Přímo nadřízeným subjektem SMOl je pro oblast poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb. Krajský úřad Olomouckého kraje a pro dozoru nad výkonem samostatné 
a přenesené působnosti Ministerstvo vnitra ČR. 
 
Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle § 14 
odst. 7 písm. a) a c) zákon č. 106/1999 Sb. 

V části Vaší žádosti odst. 4 (Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním 
roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?) a odst. 5 (Jaké 3 
nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální 
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?) není možné zvládnout vyhledat požadované 
informace ve lhůtě stanovené v § 14  odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vzhledem k této skutečnosti SMOL podle § 14 odst. 7 písm. a) a c) zákon č. 106/1999 Sb. 
prodlužuje lhůtu pro vyřízení žádosti o 10 dnů, tj. do 9. 3. 2021. 

 

 

S pozdravem 

 

 
Ing. Marek Drešr 
vedoucí odboru investic 
Magistrát města Olomouce 
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Ze dne: Vyřizuje: Mgr. Jaroslav Rotter  

  Telefon/mobil: 588 488 696 

  E-mail: jaroslav.rotter@olomouc.eu 
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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
  

 

statutární město Olomouc (dále též „SMOl“) obdrželo dne 12. 2. 2021 Vaší žádost 
o poskytnutí informací podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). 
SMOl, jako povinný subjekt, reagovalo na Vaši žádost přípisem ze dne 19. 2. 2021, kde Vám 
byla část požadovaných informací poskytnuta formou odkazu na již zveřejněnou informaci 
podle § 4 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., a část informací Vám byla poskytnuta 
podle § 4 odst. 1 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. V další části Vaší žádosti 
SMOl podle § 14 odst. 7 písm. a) a c) zákon č. 106/1999 Sb. prodlužilo lhůtu pro vyřízení 
Vaší žádosti o 10 dnů, tj. do 9. 3. 2021, neboť nebylo možné zvládnout vyhledat požadované 
informace ve lhůtě stanovené v § 14  odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.  

S ohledem na výše uvedené a na základě obsahu doposud nevyřízené části Vaší žádosti (odst. 
4 a 5) Vám požadované informace podle § 4 odst. 1 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona 
č. 106/1999 Sb. poskytujeme sdělením k jednotlivým dotazovaným bodům takto: 
odst. 4 - Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 
vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 

1. Smlouva o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka ze 
dne 10. 4. 2002 ve znění dodatků č. 1 – 10, skutečná hodnota zakázky: 14.684.000,-  bez DPH, 

druhá smluvní strana: Správa nemovitostí Olomouc, a.s., IČO: 25898736, Školní 202/2, 779 
00 Olomouc, 

2. Pachtovní smlouva na 86 oboustranných osvětlených reklamních panelů v přístřešcích 
MHD na autobusových a tramvajových zastávkách na území města Olomouce ze dne 29. 12. 
2020, uzavřená v souladu s ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
skutečná hodnota zakázky: 860.000,-  bez DPH (pevná složka pachtovného) + poměrná část 



výnosu z předmětu pachtu stanovena na základě výsledku hospodaření pachtýře v příslušném 
kalendářním roce, a to ve výši 70 % z předběžného kladného hospodářského výsledku (před 
zdaněním) z předmětu pachtu příslušného kalendářního roku, druhá smluvní strana: 
Dopravní podnik města Olomouce, a.s., IČO: 47676639, Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, 

3. Smlouva o provozu, údržbě a opravách objektů ze dne 22. 12. 2020, skutečná hodnota 
zakázky: 796.694,-Kč bez DPH, druhá smluvní strana: Technické služby města Olomouce, 
a. s., IČO: 25826603, Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc. 

odst. 5 - Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 

SMOl, jakožto ovládající osoba městských akciových společností, popř. zřizovatel svých 
příspěvkových organizací, není o jejich vzájemné horizontální spolupráci informováno 
průběžně, ale příslušné údaje jsou výčtově vždy uvedeny v tzv. „Zprávě o vztazích“ podle § 82 
zákona č. 90/2012 sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, jež je 
součástí standardní „Výroční zprávy“ každé společnosti, a to v podkapitole „Smlouvy 
uzavřené s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou“. 
Výroční zprávy jednotlivých společností, kde je možno tyto údaje nalézt, jsou k dispozici ve 
veřejném rejstříku a sbírce listin na https://or.justice.cz/. 

Výroční zprávy městských akciových společností za rok 2020 statutární město Olomouc zatím 
nemá k dispozici. 

Řádné valné hromady těchto společností, kde se budou jejich výroční zprávy spolu s účetními 
závěrkami, návrhy na rozdělení zisku, atd. projednávat a schvalovat, se budou konat až 
v aktuálně předpokládaném termínu dne 21. 6. 2021. 
 

 

S pozdravem 

 

 

 
Ing. Marek Drešr 
vedoucí odboru investic 

Magistrát města Olomouce 
 

https://or.justice.cz/


Statutární město Olomouc
ID: kazbzri | 
IČO: 00299308 | Olomouc Horní náměstí

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

„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 

 


