Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 11. 2. 2021 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
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 za celou dobu existence povinného subjektu?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních
údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.
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 za
celou dobu existence povinného subjektu?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních
údajů jiné právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.
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?
4. 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.
5. 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.
6. 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.
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?
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde
probíhá běžná soutěž, nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří,
tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.
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?
Poskytnutá informace:
Ad 1. Seznam příspěvkových organizací založených Olomouckým krajem viz
příloha „Přehled PO k 1. 1. 2021“. Pro informaci byl žadateli zaslán také
odkaz na webovou stránku, kde lze dohledat všechny aktuální
příspěvkové
organizace
Olomouckého
kraje,
https://urad.krolomoucky.cz/organizace/default.aspx.
Tam, kde již ze samotného názvu příspěvkové organizace neplyne její
účel, uvádíme účely níže.


Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje, příspěvková organizace - Hlavním účelem zřízení této
organizace je centralizace veřejné dopravy a její globální systémové
řízení z jednoho místa.



Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace Účelem zřízení je podílet se na ochraně a záchraně movitých a
nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje,
případně na dalším území.

V příloze „Zřizované předávané a slučované PO v sociální
oblasti_MB_AŠ“ byl žadateli zaslán přehled toho, k jakým změnám
příspěvkových organizací v sociální oblasti v průběhu času došlo.
Zrušené příspěvkové organizace:
 SCHOLA SERVIS – centrum služeb školám, Prostějov, Palackého
8-10, účelem bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Zrušena ke dni 31. 10. 2017.
Ad 2. a Ad 3.
Multimediální park, o.p.s. - byl založen za účelem podpory rozvoje
lidských zdrojů a investičních akcí v oblasti informačních a komunikačních
technologií. Byl zrušen v roce 2007.

Národní sportovní centrum Prostějov, z. s. – sídlo Za velodromem
4187/49a, 796 01 Prostějov, IČO: 04208480 Základním účelem a hlavní
činností spolku je:
a) vytvářet veškeré potřebné podmínky, včetně finančních, k přípravě a
realizaci projektu "Národní sportovní centrum Prostějov";
b) podporovat výstavbu víceúčelové sportovní haly "Národní sportovní
centrum Prostějov" (dále též jen "hala") a tuto následně realizovat;
c) podporovat provoz a správu haly, její opravy a dbát o její další rozvoj;
d) podílet se na zabezpečování přípravy sportovní reprezentace České
republiky a sportovně talentované mládeže zejména ve volejbalu a
tenisu;
e) vytvářet další podmínky k podpoře a rozvoji sportovního prostředí v
České republice a k provozování sportovních a souvisejících činností,
případně též výstavbou sportovních a obdobných zařízení;
f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní
správy a samosprávy, s jinými organizacemi i jednotlivci;
g) pořádat místní, národní či mezinárodní sportovní a kulturně
společenské akce;
h) zajišťovat vzdělávací činnost v oblasti sportu, jako pro své členy, tak
pro další subjekty působící ve sportu;
i) zajišťovat sportovní akce pro základní a střední školy, vyšší odborné
školy a vysoké školy působící na území Olomouckého kraje;
j) zajišťovat kulturně společenské a sportovní akce pořádané
statutárním městem Prostějovem a Olomouckým krajem;
k) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji sportovních aktivit.
Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje, s. r. o. – sídlo
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO:
08658251,
hlavním účelem (krajské organizace destinačního managementu) je
koordinovat a poskytovat marketingové servisní služby v oblasti
cestovního ruchu na území Olomouckého kraje partnerským subjektům, a
tím přispívat k zefektivnění realizace stávajících marketingových aktivit a
využívání dostupných zdrojů.
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu – sídlo Palackého 1341/2, 790
01, IČO: 68923244 účelem Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu je
rozvíjet oblast cestovního ruchu a koordinovat aktivity dotčených subjektů
(svých členů) v této oblasti na území turistického regionu Jeseníky.
Sdružení je součástí systému kategorizace organizací destinačního
managementu vytvořeného Ministerstvem pro místní rozvoj. (Olomoucký
kraj nezakládající člen).
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu - sídlo Horní náměstí
367/5, 779 00 Olomouc, IČO: 75087057, Účelem Střední Morava –
Sdružení cestovního ruchu je rozvíjet oblast cestovního ruchu a
koordinovat aktivity dotčených subjektů (svých členů) v této oblasti na
území turistického regionu Stření Morava. Sdružení je součástí systému

kategorizace organizací destinačního managementu vytvořeného
Ministerstvem pro místní rozvoj. (Olomoucký kraj zakládající člen)
Evropská kulturní stezka Cyrila a Metoděje – sídlo J. A. Bati 5520, 760
01 Zlín IČO: 02057531, hlavním posláním sdružení je budovat Evropskou
kulturní stezku svatých Cyrila a Metoděje. Přitom cílem je zapojit do tohoto
dlouhodobého záměru několik zemí spojených cyrilometodějskou misií a
využít tak potenciálu evropského historického a duchovního dědictví k
všestrannému rozvoji regionu, zejména v oblasti kulturní a poutní turistiky.
(Olomoucký kraj nezakládající člen)
Regionální letiště Přerov a.s. - sídlo Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750
02, IČO: 28572971, vymazáno 26. září 2015, účelem bylo zajišťovat
provozování civilní části letiště v Přerově.
Inovační centrum Olomouckého kraje - sídlo Jeremenkova 1211/40b,
Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 72555149, účelem je naplňování
Regionální inovační strategie Olomouckého kraje, realizace a následná
podpora inovačních procesů v regionu.
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. - Sídlo Olomouc - Hodolany,
Jeremenkova 1191/40a, PSČ 77900 IČO: 26873346 Účel: Uzavření
smlouvy o nájmu podniku Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. - pronajímatel; AGEL
Středomoravská nemocniční a.s. – nájemce).
Servisní
společnost
odpady Olomouckého
kraje,
a.s.
sídlo Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501
Popis účelu: Zajištění efektivního nakládání se zbytkovým směsným
komunálním odpadem na území Olomouckého kraje, jež bude v souladu s
legislativou ČR preferovat hierarchii nakládání s odpady.
Odpady Olomouckého kraje, z.s. – sídlo Jeremenkova 1191/40a,
Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 04148002, Popis účelu: vytvořit
podmínky pro předcházení vzniku odpadu a zajistit efektivní nakládání s
komunálním odpadem členů Spolku (vlastníci tohoto odpadu jsou obce),
které bude v souladu s legislativou České republiky, bude preferovat v
souladu s hierarchií nakládání s opady jejich využívání a bude
environmentálně, ekonomicky a sociálně únosné.
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o. - Sídlo Ul.
1. Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, Polsko, IČ: 363251784, účel: umožňuje
vytváření pracovních skupin a realizaci společných projektů na ČeskoPolském pomezí
Euroregion Praděd – Sídlo Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem,
IČO: 69594074, účel: vzájemné přibližování a spolupráce mezi Polskem a
Českou republikou v jesenické oblasti
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis Sídlo Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64224619, účel:
Rozvoj spolupráce obou částí euroregionu na základě Evropské charty
přeshraničních regionů

Ad 4. Spolupráci mezi zadavateli na úrovni vertikální - tzv. in-house výjimku
koncipuje zákon o zadávání veřejných zakázek jako výluku ze své věcné
působnosti. Pokud tedy smlouva mezi veřejným zadavatelem a jinou
právnickou
osobou
jako
dodavatelem
naplňuje
znaky
této
výjimky, nejedná se vůbec o veřejnou zakázku. Svým právním režimem se
tak in-house výjimka liší od výjimek uvedených v § 29 zákona o zadávání
veřejných zakázek, u nichž je věcná působnost zákona zachována, avšak
není s nimi spojena povinnost provést zadávací řízení dle zákona o
zadávání veřejných zakázek.
Pro informaci uvádíme uzavřenou smlouvu na základě vertikální
spolupráce - Rámcová smlouva uzavřená mezi OK a CCROK s.r.o.
(Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o. se sídlem
Jeremenkova 1191/40 a, Olomouc 779 00, IČO: 08658251) ve výši Kč 66
115 702,-- Kč bez DPH.
Ad 5. Institut horizontální spolupráce coby platforma umožňující za účelem
společného uspokojování veřejných potřeb vzájemné poskytování
dodávek, služeb či stavebních prací mezi veřejnými zadavateli na základě
jimi uzavřené smlouvy představuje výjimku působnosti obecných předpisů
zadávání veřejných zakázek. Smlouva na poskytnutí dodávek či služeb
nebo na provedení stavebních prací v rámci horizontální spolupráce se
nepovažuje za zadání veřejné zakázky.
Ad 6. Zadavatel
v
roce
2020
uzavřel
smlouvy
na tyto
3 nejvýznamnější nadlimitní veřejné zakázky:
1. Realizace dodávek zemního plynu 2021 – 2022
- Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná formou jednacího řízení bez
uveřejnění v souladu s § 64 písmenem c) zákona, a to formou
nákupu zemního plynu na komoditní burze
- Olomoucký kraj vystupuje jako centrální zadavatel (pověřující
zadavatelé jsou zřízené příspěvkové organizace)
- Druhá smluvní strana pro část 1 (maloodběr): Pražská plynárenská,
a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO:
60193492
- Druhá smluvní strana pro část 2 (velkoodběr): Pražská
plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, IČO: 60193492
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro obě části: 127 246
000,00 Kč bez DPH (skutečně uhrazenou cenu nelze pro rok
2020 určit, jelikož smlouva je účinná od roku 2021)
2. Komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany a ochrany životního prostředí
- Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení
- Olomoucký kraj vystupuje jako centrální zadavatel (pověřující
zadavatelé jsou zřízené příspěvkové organizace)
- Druhá smluvní strana: SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská
434/60, 779 00 Olomouc, IČO: 28571690

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dobu neurčitou: 106
028 500,00 Kč bez DPH (skutečně uhrazenou cenu lze určit
pouze za část roku)
3. Realizace dodávek elektrické energie 2021 – 2022
- Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná formou jednacího řízení bez
uveřejnění v souladu s § 64 písmenem c) zákona, a to formou
nákupu elektrické energie na komoditní burze
- Olomoucký kraj vystupuje jako centrální zadavatel (pověřující
zadavatelé jsou zřízené příspěvkové organizace)
- Druhá smluvní strana pro část 1 (NN): Pražská plynárenská, a.s.,
se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO:
60193492
- Druhá smluvní strana pro část 2 (VN): Pražská plynárenská, a.s.,
se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO:
60193492
- Druhá smluvní strana pro část 3 (VN bez SSD): Pražská
plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, IČO: 60193492
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro všechny části:
85 862 000,00 Kč bez DPH (skutečně uhrazenou cenu nelze
pro rok 2020 určit, jelikož smlouva je účinná od roku 2021)
Ad 7. Zadavatel dodržuje zásadu transparentnosti podle § 6 ZZVZ u veřejných
zakázek malého rozsahu na právní služby stejně jako u jiných veřejných
zakázek malého rozsahu. Zásadu transparentnosti aplikuje přiměřeně v
souladu se ZZVZ, zákonem o registru smluv a s vnitřními předpisy
zadavatele. Zadavatel nepoužívá jiné webové stránky, kde by probíhaly
běžné soutěže. Zadavatel využívá pouze profil zadavatele, viz Ad 9.
Ad 8. Olomoucký kraj je právnickou osobou zřízenou ústavním zákonem č.
347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o
změně ústavního zákona české národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, která není podřízena organizačním složkám státu.
Ad 9. Požadovaný organigram viz příloha „Organizační struktura KÚOK_únor
2021“. K organigramu dále uvádíme, že Krajský úřad Olomouckého kraje
je tvořen v organigramu uvedenými odbory a útvarem. V čele úřadu stojí
ředitel, jemuž jsou odbory i útvar přímo podřízeny. Odbory a útvar si
nejsou vzájemně podřízeny či nadřízeny. Kromě nich jsou řediteli úřadu
přímo podřízeni ještě 4 v organigramu uvedení samostatní zaměstnanci.
Ad 10. https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj
Informaci zpracoval:
Dne 1. 3. 2021, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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