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František Kubečka, 

„Povinný subjekt“ „Žadatel“ 

 
V Praze dne 16. 3. 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 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? 
 
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 a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? 
 
 
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální 
spolupráce s jiným veřejným zadavatelem 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 postupem obdobně dle § 16 ZVZ. Za 
nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria 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 s jiným veřejným zadavatelem 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 postupem obdobně dle § 16 ZVZ. Za 
nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria 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. 
 
Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), 
včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, dále uvedení počtu zaměstnanců v organizaci povinného 
celkem, a jednotlivě dle 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? 
 
Žadatel žádá o předložení rozpočtu (§ 4 odst. 1 zákona 23/2017 Sb.) na rok 2019. 
 
Žadatel žádá o předložení informace o výši plánovaných příjmů a výdajů a financování vzniklého 
salda, nebo výši plánovaných výnosů a nákladů a zároveň informaci o výši skutečných příjmů a 
výdajů a financování vzniklého salda, nebo výši skutečných výnosů a nákladů za rok 2019. 
 
Jakou část ze skutečných výdajů nebo nákladu tvořili osobní náklady za rok 2019? 
 
Žadatel žádá o předložení rozpočtu (§ 4 odst. 1 zákona 23/2017 Sb.) na rok 2020. 
 
Žadatel žádá o předložení informace o výši plánovaných příjmů a výdajů a financování vzniklého 
salda, nebo výši plánovaných výnosů a nákladů a zároveň informaci o výši skutečných příjmů a 
výdajů a financování vzniklého salda, nebo výši skutečných výnosů a nákladů za rok 2020. 
 
Jakou část ze skutečných výdajů nebo nákladu tvořili osobní náklady za rok 2020? 
 
 
 
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          
 
František Kubečka 




