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Město Náchod 

Městský ú řad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod   
 
Vaše Čj.:      
Ze dne:  12.02.2021 
 

MUNAX00Q6EJJ 
Sp.zn.:  KS513/2021/KT 
Čj.(Če.): MUNAC12551/2021/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
Datum: 18.02.2021 
 
Odkaz na internetové stránky, kde se informace nach ází, poskytnutí informací 
 
Vážený pane, 

město Náchod obdrželo dne 12.02.2021 do datové schránky Vaši žádost o informace týkající se okolností 
spojených s aplikací zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

Dílčí podklady k odpovědím poskytly odbor investic a rozvoje města a odbor životního prostředí Městského 
úřadu Náchod, do jejichž kompetence některé body Vaší žádosti patří. 

Níže kurzívou citujeme jednotlivé body Vaší žádosti (pro přehlednost jsme je opatřili pořadovými čísly) a 
k nim příslušné odpovědi. 
 

1) Jaké konkrétní p říspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 
Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem z řízeny, a to za celou dobu existence povinného 
subjektu? 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a 
včetně popisu jejího účelu. 

V souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
(dále jen „InfZ“), Vám sdělujeme, že přehled příspěvkových organizací a dalších subjektů zřízených a 
založených městem Náchod se nachází na internetové stránce města Náchoda  Město Náchod - právnické 
osoby zřízené Městem Náchodem (mestonachod.cz). Konkrétní požadované podrobnosti o většině těchto 
subjektů lze dále vyhledat „proklikem“ na příslušný název subjektu a jeho webové stránky. Informace o 
Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda lze dohledat v nadačním rejstříku zde: Veřejný rejstřík a Sbírka 
listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz). Informace o Nadačním fondu pro podporu 
nemocnice v Náchodě lze rovněž dohledat v nadačním rejstříku zde: Veřejný rejstřík a Sbírka listin - 
Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz). 

  
2) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 pí sm. 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. 

K tomuto bodu Vaší žádosti Vás odkazujeme na naši odpověď k bodu 1). 

 
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  za celou dobu existence povinného subjektu? 

Město Náchod takovou právnickou osobu nezaložilo. 

 

 

 

 (cestou datové schránky) 
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4) Jaké 3 nejvýznamn ější zakázky byly uzav řeny v kalendá řním roce 2020 na základ ě 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. 

Na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
uzavřelo město Náchod v roce 2020 dvě nadlimitní veřejné zakázky. V obou případech byla smluvní 
stranou společnost Technické služby Náchod s.r.o., IČO 25270095, se sídlem Bílkova 196, Staré Město 
nad Metují, 547 01 Náchod (viz odkaz uvedený k bodu 1 Vaší žádosti). V jednom případě byla s touto 
společností uzavřena zakázka na údržbu zeleně v rozsahu podle programu pasportu zeleně  (každoročně 
plánovaného souhrnu prací na zeleni) v celkové výši 8.920.655,- Kč. Tato zakázka byla plněna v průběhu 
roku na základě dílčích objednávek. Dále byla uzavřena zakázka na zabezpečení provozu systému 
nakládání s odpady vznikajícími na území města (tuhý komunální odpad i separovaný odpad) v celkové 
výši 20.493.784,- Kč. Rovněž tato zakázka byla plněna v průběhu roku na základě dílčích objednávek. Jiné 
zakázky ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., které by splňovaly definici nadlimitní veřejné zakázky, 
uzavřeny v roce 2020 nebyly. 

V této souvislosti dodáváme, že smlouvy v hodnotě nad 50.000,- Kč bez DPH je město Náchod povinno 
uveřejňovat v registru smluv, který byl zřízen jako informační systém veřejné správy a je možné v něm 
vyhledávat podle různých kritérií zde: Podrobné vyhledávání | Registr smluv (gov.cz) 

 

5) Jaké 3 nejvýznamn ější zakázky byly uzav řeny v kalendá řním roce 2020 na základ ě 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. 

Na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
neuzavřelo město Náchod v roce 2020 žádnou nadlimitní  veřejnou zakázku. 

 

6) Jaké 3 nejvýznamn ější ve řejné zakázky byly uzav řeny v kalendá řním roce 2020 s dodavateli, kte ří 
nejsou ve řejným 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. 

S dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, neuzavřelo město Náchod v roce 2020 žádnou nadlimitní veřejnou zakázku. 

 

7) Jakým zp ůsobem zajiš ťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnost i podle § 6 ZVZ ve 
vztahu k ve řejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nesp adající 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. 

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou zadávány v souladu s Vnitřním předpisem města Náchoda 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, který je zveřejněn zde:  
http://www.mestonachod.cz/mesto/verejne-zakazky/verejne-zakazky-predpis.pdf 
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8) Jaká organiza ční složka státu je p římo nad řízená povinnému subjektu? 

Žádná. 

 

9) Prosím o sd ělení struktury organigramu povinného subjektu (resp . popis své organiza ční 
struktury), v četně uvedení odbor ů, sekcí a odd ělení, uvedení po čtu zam ěstnanc ů konkrétních 
odbor ů, odd ělení a sekcí a vyjád ření vztahu nad řízenosti a pod řízenosti mezi nimi. 

Organizační schéma povinného subjektu vč. uvedení odborů je součástí povinně zveřejněných informací 
dle InfZ zde: http://www.mestonachod.cz/urad/pz-info/org_struktura.pdf. Počet zaměstnanců jednotlivých 
odborů je po zadání konkrétního odboru zde: Město Náchod - Kontakty MěÚ (mestonachod.cz) vyjádřen 
číslem ve větě „Bylo nalezeno xx objektů“. Vztah nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých zaměstnanců 
plyne ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů, kde je definován vedoucí úřadu, vedoucí úředník a úředník. Na vztahy nadřízenosti a 
podřízenosti zaměstnanců povinného subjektu, kteří nejsou úředníky, se vztahuje zákoník práce. Oba tyto 
předpisy je možné dohledat např. ve stejnopisu Sbírky zákonů, který uveřejňuje Ministerstvo vnitra zde: 
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz), případně 
snadno některým z internetových vyhledavačů zde: Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním 
konsolidovaném znění (zakonyprolidi.cz).     

 

10) Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, v četně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 
214 povinný subjekt používá? 

Profil zadavatele města Náchoda je https://nen.nipez.cz/profil/mestonachod. 

Veřejné zakázky malého rozsahu spadající do 3. kategorie dle Vnitřního předpisu města Náchoda 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu jsou zveřejňovány na webových stránkách města 
https://www.mestonachod.cz/mesto/verejne-zakazky/. 

Současně jsou zde zveřejňovány odkazy na veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. 

 

 
S pozdravem 

 
 

Mgr. Hana Mílová   
tajemnice městského úřadu Náchod 

 
 
 
 
 
 
 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 3/0/0 


