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Poskytnutí informací a Oznámení o výši požadované úhrady 

Vážený pane xxxxx, 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 12.02.2021 Vaši elektronickou žádost o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 106/1999 Sb.“), ve které požadujete zaslání poměrně velkého množství informací. 

K Vaší žádosti o informace: 

„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.“ 

Vám sdělujeme, že jejich vyhledávání je mimořádně rozsáhlé, a z tohoto důvodu Vás v souladu s ust. § 17 odst. 

1 a 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o úhradu nákladů ve výši 3.630 Kč. 

Podle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací 
oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením 
technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu 

za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 

Podle odst. 3 téhož ustanovení platí, že v případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat 
úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení 
musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem 

vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí 
informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d), ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého 
dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává. 

Odst. 5 téhož ustanovení stanoví, že poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením 

požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, 
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povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé 
neběží. 

V návaznosti na výše uvedené Vám sdělujeme, že výše požadované úhrady byla vyčíslena podle Sazebníku 
úhrad za poskytování informací na kalendářní rok 2021, vydaného usnesením Rady 
Moravskoslezského kraje č. 3/76 ze dne 30.11.2020, dostupného na adrese: 
https://www.msk.cz/urad/povinne_informace/povinne_informace.html (dále jen „Sazebník“), takto: 

Krajský úřad vyhledával požadované informace k jednotlivým subjektům na základě aktuálního seznamu 
příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje a obchodních korporací, ve kterých má Moravskoslezský kraj 
většinovou majetkovou účast, přičemž jednomu zaměstnanci kraje zařazenému do krajského úřadu 
trvalo vyhledávání požadovaných informací ke 25 subjektům 1 hodinu. Do této doby nebyl započten 
čas strávený jinými činnostmi než vyhledáváním požadovaných informací. 

K dnešnímu dni eviduje povinný subjekt 221 příspěvkových organizací a 6 dalších subjektů založených krajem. 
Seznam těchto subjektů přikládáme v přílohách č. 1 a 2. V příloze č. 2 jsou uvedeny i další subjekty, v nichž má 
kraj majetkovou účast a které spadají pod definici dle § 4 odst. 1 písm. e) ZVZ. Mnoho subjektů však již zaniklo, 

přičemž povinný subjekt nevede evidenci zaniklých subjektů. Z vedené evidence zřizovacích listin příspěvkových 
organizací je však zřejmé, že jen příspěvkových organizací je za celou dobu existence povinného subjektu celkem 
367. Dalších cca 10 subjektů jsou subjekty, které povinný subjekt založil, ale které již zanikly. Jejich celkový 
jmenný seznam nemáme k dispozici a přesný počet těchto subjektů neznáme (při určení tohoto počtu jsme 
vycházeli z dosavadního vyhledávání a nelze vyloučit, že těchto organizací bude více), nicméně na základě výše 
uvedeného odhadujeme, že celkem se může jednat o cca 385 subjektů (včetně příspěvkových organizací), k nimž 
je nutné dohledat požadované informace. Je třeba uvést, že agenda příspěvkových organizací a obchodních 
společností je rozdělena mezi více zaměstnanců napříč celým krajským úřadem a k dohledání požadovaných 
informací je nutná součinnost různých odborů. 

V případě, že by krajský úřad dohledával informace ke všem subjektům zřízeným či založeným povinným 
subjektem za celou dobu existence povinného subjektu, potřeboval by na tuto činnost minimálně 15 hodin 
(ke 25 subjektům lze vyhledat informace za 1 hodinu, tzn., že ke 380 subjektům by dohledávání informací trvalo 
15,4 hodin). 

Celkově tedy doba mimořádně rozsáhlého vyhledání informací podle výše uvedeného činí ukončených 15 hodin. 

Podle Sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 242 Kč za každou 
ukončenou hodinu. Celkem tedy činí výše požadované úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací částku 
ve výši 3.630 Kč (15 hodin x hodinová sazba ve výši 242 Kč = 3.630 Kč). 

Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet krajského úřadu, vedený u ČS, a.s., číslo účtu 19-
1650676349/0800, variabilní symbol 3153000028 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet, 
příp. úhradu provést v hotovosti v pokladně úřadu ve stanovených pokladních hodinách krajského úřadu (pondělí 
a středa 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, úterý a čtvrtek 10:00 - 12:00, 13:00 - 14:30, pátek 10:00 - 13:00). 

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Informace Vám budou odeslány neprodleně 
po zaplacení úhrady. 

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že jestliže požadovanou výši úhrady nezaplatíte do 60 dnů ode dne doručení 

tohoto oznámení, bude Vaše žádost odložena (§ 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.). 

Proti tomuto oznámení lze podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., a to do 
30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Stížnost se podává u povinného subjektu a rozhoduje o ní Ministerstvo 
vnitra. 

K dalším dotazům obsaženým ve Vaší žádosti Vám poskytujeme požadované informace následovně. 

„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?“ 

https://www.msk.cz/urad/povinne_informace/povinne_informace.html
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Sdělujeme, že povinný subjekt nezaložil žádnou právnickou osobu, která by nespadala pod uvedenou definici. 

„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.“ 

Na základě vertikální spolupráce byly v kalendářním roce 2020 uzavřeny tyto 3 nejvýznamnější zakázky: 

1. Objednávka č. 0171/2020/RRC/O vystavená na základě Rámcové smlouvy č. 02179/2015/RRC uzavřené se 

společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 

Ostrava, IČO: 47673168, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj, za cenu 26.313.797,40 Kč vč. 

DPH. Objednávka je zveřejněna v registru smluv a je dostupná na: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11639936?backlink=mayfe. 

2. Objednávka č. 0505/2020/RRC/O vystavená na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých 

činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 07300/2017/RRC ve znění Dodatku č. 1 k 

Rámcové smlouvě o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, 

ev. č. dodatku 07300/2017/RRC/1, uzavřené se společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem: 

Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 02995832, jejímž jediným společníkem je 

Moravskoslezský kraj, za cenu 7.140.210 Kč vč. DPH. Objednávka je zveřejněna v registru smluv a je 

dostupná na: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12597216?backlink=2z2fz. 

3. Objednávka č. 0961/2020/RRC vystavená na základě na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci 

některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 07300/2017/RRC ve znění Dodatku 

č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského 

kraje, ev. č. dodatku 07300/2017/RRC/1, uzavřené se společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se 

sídlem: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 02995832, jejímž jediným společníkem 

je Moravskoslezský kraj, za cenu 1.859.770 Kč vč. DPH. Objednávka je zveřejněna v registru smluv a je 

dostupná na: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13950844?backlink=rsmfm. 

Je nám známo, že poslední uvedená zakázka nedosahuje limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku, nicméně jiné 

než zde uvedené nadlimitní veřejné zakázky zadávané v rámci vertikální spolupráce v roce 2020 zadány nebyly. 

„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.“ 

Povinný subjekt sděluje, že horizontální spolupráci nevyužívá a v roce 2020 tedy na základě horizontální 
spolupráce nebyla zadána žádná veřejná zakázka. 

„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 vdaném kalendářním roce nejvyšší.“ 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11639936?backlink=mayfe
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12597216?backlink=2z2fz
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13950844?backlink=rsmfm
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V kalendářním roce 2020 byly s dodavateli, kteří nejsou veřejnými subjekty, uzavřeny následující nejvýznamnější 
veřejné zakázky. Uvádíme 5 nejvýznamnějších zakázek, a to z důvodu, že u dvou se jedná o dynamický nákupní 

systém, u něhož nelze určit smluvní stranu. 

1. Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Havířovsko, druhá smluvní strana: ČSAD 

Havířov a.s., se sídlem: U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 Havířov, IČO: 45192081, celková cena pro 1. část 

VZ: 1.405.976.698,50 Kč (plnění nepodléhá DPH), celková cena pro 2. část VZ: 197.818.968,75 Kč (plnění 

nepodléhá DPH) 

2. Dynamický nákupní systém na nákup léčivých přípravků, předpokládaná hodnota: 1.040.000.000 Kč bez DPH. 

Jedná se o dynamický nákupní systém (DNS) realizovaný přiměřeně s odkazem na užší řízení. DNS již byl 

zaveden, ale okruh dodavatelů je proměnlivý a smlouvy budou uzavírány až u jednotlivých minitendrů 

realizovaných v rámci DNS. 

3. Dynamický nákupní systém pro nákup osobních ochranných prostředků, předpokládaná hodnota: 

403.232.000 Kč bez DPH. Jedná se o dynamický nákupní systém (DNS) realizovaný přiměřeně s odkazem na 

užší řízení. DNS již byl zaveden, ale okruh dodavatelů je proměnlivý a smlouvy jsou uzavírány až 

u jednotlivých minitendrů realizovaných v rámci DNS. 

4. Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 

druhá smluvní strana: Beskydská stavební, a.s., se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891, 

celková cena pro 1. část VZ: 82.179.989,24 Kč bez DPH, celková cena pro 2. část VZ: 69.538.605,36 Kč bez 

DPH. 

5. Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací, pro 1. část 

VZ - druhá smluvní strana: Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem: Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové 

Město, IČO: 45272956, celková cena 196.047.840 Kč (plnění nepodléhá DPH) a pro druhou část VZ – druhá 

smluvní strana: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem: Pobřežní 665/21, 186 00 

Praha 8, IČO: 47116617, celková cena 77.677.200 Kč (plnění nepodléhá DPH) 

„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.“ 

Povinný subjekt se při zadávání veřejných zakázek řídí jednak platnými právními předpisy, jednak svými vnitřními 
předpisy a také metodickými doporučeními Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Právě do svého vnitřního předpisu 
nazvaného Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje (dále jen „Pravidla“) zapracoval 
zákonnou povinnost spočívající v dodržení zásad definovaných § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, tzn. i včetně zásady transparentnosti. Současně s přihlédnutím a v souladu s aktuálním zněním 
doporučené Metodiky zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „Metodika MMR“), zpracované 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se zástupci neziskových organizací Econlab z.s. a Oživení o.s. 

(dostupná na http://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-
zakazek/metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/metodiky-obecne/), povinný subjekt definoval v rámci svých 
Pravidel postupy výběru dodavatele platné pro všechny komodity (v rozmezí předpokládané hodnoty nad 200 tis. 
Kč bez DPH až do limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu) způsobem, který vyžaduje kromě vyzvání min. 3 

společností, také povinné zveřejnění předmětné Výzvy k podání nabídky a jejich příloh na svém aktuálním profilu 
zadavatele tj. https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-
20523824/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-20523824/. Ve výjimečných případech pak v souladu 
s Metodikou MMR interní Pravidla umožňují zadat v uvedeném rozmezí zakázku i tzv. formou přímého zadání, 
nicméně v takovém případě je vyžadováno objektivní zdůvodnění takového postupu, které musí být předloženo 

radě kraje v rámci rozhodování o výběru dodavatele a uzavření smlouvy. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal-vz.cz%2Fmetodiky-stanoviska%2Fmetodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek%2Fmetodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim%2Fmetodiky-obecne%2F&data=04%7C01%7Cjana.orszulikova%40msk.cz%7C98a618fe27c141b6298908d8d4120093%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637492521080289933%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4ZbHE1EgXJeJ2dK0Cz4buC9Y225NgTaCe7Bl%2B2lEWZ8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal-vz.cz%2Fmetodiky-stanoviska%2Fmetodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek%2Fmetodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim%2Fmetodiky-obecne%2F&data=04%7C01%7Cjana.orszulikova%40msk.cz%7C98a618fe27c141b6298908d8d4120093%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637492521080289933%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4ZbHE1EgXJeJ2dK0Cz4buC9Y225NgTaCe7Bl%2B2lEWZ8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnen.nipez.cz%2FSeznamPlatnychProfiluZadavatelu%2FMultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-20523824%2FSeznamZahajenychZadavacichPostupu-20523824%2F&data=04%7C01%7Cjana.orszulikova%40msk.cz%7C98a618fe27c141b6298908d8d4120093%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637492521080299919%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OvsVJu4y852NvEGmxcuL7memlFIxrpMIVUqLa6Y2m4M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnen.nipez.cz%2FSeznamPlatnychProfiluZadavatelu%2FMultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-20523824%2FSeznamZahajenychZadavacichPostupu-20523824%2F&data=04%7C01%7Cjana.orszulikova%40msk.cz%7C98a618fe27c141b6298908d8d4120093%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637492521080299919%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OvsVJu4y852NvEGmxcuL7memlFIxrpMIVUqLa6Y2m4M%3D&reserved=0
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Ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 200.000 Kč bez 
DPH (zpravidla tedy objednávky) nemá povinný subjekt v rámci svých Pravidel stanovenu uveřejňovací povinnost, 

a to s ohledem na zásadu přiměřenosti a v souladu s doporučeným postupem Metodiky MMR při zadávání 
komodit v této výši předpokládané hodnoty. Povinný subjekt tedy v tomto režimu obvykle u zajištění právních 
služeb s ohledem na jejich značnou specifičnost a jedinečnost využívá postup přímého zadání veřejné zakázky, 
nicméně i zde musí být takový postup řádně odůvodněn v rámci interních dokumentů. Z pohledu seznamu 

oslovovaných společností povinný subjekt konstatuje, že si takový seznam nevede, neboť se primárně snaží u 
svých výběrových řízení oslovovat odlišný okruh dodavatelů, a ve výjimečných případech, kdy využívá přímé 
zadání, jsou důvody výběru konkrétního dodavatele zcela individuální, a to dle konkrétní potřeby vztahující se 
k danému případu. 

„Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?“ 

Sdělujeme, že povinnému subjektu není přímo nadřízená žádná organizační složka státu. Na základě ust. § 86 
a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kontroluje výkon 
samostatné působnosti svěřené orgánům krajů Ministerstvo vnitra a výkon přenesené působnosti svěřené 
orgánům krajů věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady. 

„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.“ 

K tomuto sdělujeme, že organizační struktura krajského úřadu je uvedena na webových stránkách 
Moravskoslezského kraje, a to včetně jmenovitého uvedení všech zaměstnanců. Nicméně Vám schéma 
organizační struktury krajského úřadu včetně počtu zaměstnanců zasíláme v přílohách č. 3 a 4. 

„Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 

povinný subjekt používá?“ 

Povinný subjekt jako zadavatel disponuje dvěma aktivními profily zadavatele. Adresa primárního, tj. vedeného 
v Národním elektronickém nástroji je: 

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-
20523824/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-20523824. 

Adresa druhého profilu zadavatele vedeného v systému proebiz je následující: 
https://profily.proebiz.com/profile/70890692. 

S pozdravem 

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. 

vedoucí odboru právního a organizačního 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Seznam příspěvkových organizací 
Příloha č. 2 – Seznam dalších společností 
Příloha č. 3 – Schéma organizační struktury 
Příloha č. 4 – Počet zaměstnanců 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnen.nipez.cz%2FSeznamPlatnychProfiluZadavatelu%2FMultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-20523824%2FMultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-20523824&data=04%7C01%7Cjana.orszulikova%40msk.cz%7C62ff7f78ee8844eab63708d8d1ccf370%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637490025518419976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MLOt4JEMb7QIeRFr%2FX%2Ff7DQaw2h12bbHjafU4ytqo3o%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnen.nipez.cz%2FSeznamPlatnychProfiluZadavatelu%2FMultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-20523824%2FMultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-20523824&data=04%7C01%7Cjana.orszulikova%40msk.cz%7C62ff7f78ee8844eab63708d8d1ccf370%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637490025518419976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MLOt4JEMb7QIeRFr%2FX%2Ff7DQaw2h12bbHjafU4ytqo3o%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprofily.proebiz.com%2Fprofile%2F70890692&data=04%7C01%7Cjana.orszulikova%40msk.cz%7C62ff7f78ee8844eab63708d8d1ccf370%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637490025518419976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2CNdOwTaFXNCtkn6H3ygVQiAcmqbJAE679Eg1fw3T2o%3D&reserved=0

