KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE S E SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 25.3.2021
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 2.3.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
(dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, kdy konkrétně žadatel požaduje
následující informace:
1. „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 od 1.1.1993 do dne
vyhovění žádosti?“
2. „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 od 1.1.1993 do dne vyhovění
žádosti?“
3. „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 a to od 1.1.1993 do dne
vyhovění žádosti?“
4. „Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?“
5. „Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?“
6. „Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?“
7. „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?“
8. „Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?“
9. „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.“
10. „Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve
smyslu § 214 povinný subjekt používá?“
Dne 16.3.2021 zaslal povinný subjekt požadované informace, a to:
Citace:
K bodu 1 žádosti KHS uvádí:
Ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) nebyly KHS od 1.
1. 1993 do dne vyřízení žádosti zřízeny žádné příspěvkové organizace. KHS je organizační
složkou státu, která z povahy své činnosti nezřizuje další subjekty.
K bodu 2 žádosti KHS uvádí:
Ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., nebyly KHS od 1. 1.
1993 do dne vyřízení žádosti založeny jiné právnické osoby.

K bodu 3 žádosti KHS uvádí:
KHS nebyly od 1. 1. 1993 do dne vyřízení žádosti založeny jiné subjekty, které nespadají pod
definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 2 zákona č. 134/2016 Sb.
K bodu 4 žádosti KHS uvádí:
V kalendářním roce 2020 nezadala KHS žádnou veřejnou zakázku na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.
K bodu 5 žádosti KHS uvádí:
V kalendářním roce 2020 nezadala KHS žádnou veřejnou zakázku na základě horizontální
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.
K bodu 6 žádosti KHS uvádí:
V kalendářním roce 2020 zadala KHS tyto 3 nejvýznamnější veřejné zakázky s dodavateli,
kteří nejsou veřejným zadavatelem:
- Nákup 2 kusů osobních automobilů – zakázka malého rozsahu byla realizována podle
Rámcové dohody na nákup osobních automobilů v rámci centrálního nákupu státu
realizovaného Ministerstvem financí ČR. Dodavatelem 2 ks osobních automobilů byla
společnost ŠKODA Auto a.s. se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav
II, IČO: 00177041. Skutečná hodnota zakázky činila 1 143 490,31 Kč. Smlouva
s dodavatelem byla vložena do Registru smluv.
- Dodávka exteriérových žaluzií a výměna stavebních výplní v budově KHS, územního
pracoviště Prostějov, Šafaříkova 2907/49, 797 20 Prostějov – zakázka malého rozsahu.
Dodavatelem byla firma Okna Dveře Žaluzie Kalábová, Vranovice 102, 798 08,
Vranovice – Kelčice, Provozovna Plumlovská 67, IČO: 74728571. Skutečná hodnota
zakázky činila 479 996 Kč. Smlouva s dodavatelem byla vložena do Registru smluv.
- Rekonstrukce rozvodů vody v budově KHS, územního pracoviště Prostějov, Šafaříkova
2907/49, 797 20 Prostějov – zakázka malého rozsahu. Dodavatelem byla firma
Instalatérství Břetislav Zemánek, Selské nám. 41, 773 00 Olomouc, IČO: 12679950.
Skutečná hodnota zakázky činila 499 514,90 Kč. Smlouva s dodavatelem byla vložena do
Registru smluv.
K bodu 7 žádosti KHS uvádí:
KHS při své činnosti nevyužívá externí právní služby. Veřejné zakázky tohoto typu nezadává,
neboť tato činnost je v rámci KHS zajišťována vlastními zaměstnanci. KHS má pro oblast
právních záležitostí zřízen odbor správních činností, pod nějž spadá oddělení právní a
kontrolní.
K bodu 8 žádosti KHS uvádí:
KHS je přímo nadřízeno Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 128 01
Praha 2.
K bodu 9 žádosti KHS uvádí:
Organizační struktura KHS – KHS má celkem 143 systemizovaných míst.

Vysvětlivky:
Čísla v rámečku uvádějí počet zaměstnanců:
Vedoucí služebního úřadu – 1
Ředitel sekce OPVZ – 1
Tiskový mluvčí – 1
Ředitelé odborů – 7
Počty zaměstnanců jednotlivých oddělení – uvedeno v rámečku, celkem 132
Celkem zaměstnanců KHS – 143
Vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti je uvedeno ve schématu výše.
K bodu 10 žádosti KHS uvádí:
KHS do současnosti nezadávala veřejnou zakázku, která by svou hodnotou přesahovala limity
pro zakázky malého rozsahu. Své zakázky zadává a uveřejňuje prostřednictvím
elektronického nástroje Tendermarket na adrese: www.tendermarket.cz, kam přistupuje pod
svým heslem. Smlouvy s vítěznými dodavateli uveřejňuje v Registru smluv. Dále používá
k zadání veřejných zakázek malého rozsahu výzvu s oslovením daného počtu firem.
Konec citace.

Mgr. Zuzana Švarcová
ředitelka odboru správního

