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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Vaše zn.
……….

SpZn.
ČOI 33282/21/O100

Čj.
ČOI 35961/21/O100

Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vyřizuje/kl.

Sb.,

o

Praha
17.03.2021

svobodném

přístupu

České obchodní inspekci byla dne 4. března 2021 doručena Vaše žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZSPI“), evidovaná pod čj. ČOI 33282/21/0100, v níž požadujete:
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 - 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 od 1. 1. 1993 do dne vyhovění
žádosti - 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 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. - včetně uvedení všech
identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty
zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak uvedení
předpokládané hodnoty zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky
považovat takové, které by jinak splnily kritéria 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. - včetně uvedení všech
identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty
zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak uvedení
předpokládané hodnoty zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky
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považovat takové, které by jinak splnily kritéria 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 - včetně uvedení všech
identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty
zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak uvedení
předpokládané hodnoty zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky
považovat 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 - uvést webové stránky, kde probíhá běžná soutěž,
nebo uvést seznam oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní
prostředí.
8) Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
9) 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?
Uvedené informace žádáte poskytnout prostřednictvím datové zprávy do uvedené datové
schránky.
K Vaší žádosti uvádíme:
ad 1) Ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“) nezřizovala
Česká obchodní inspekce v uvedeném období žádnou příspěvkovou organizaci
ad 2) Ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. nezaložila
Česká obchodní inspekce v uvedeném období žádné jiné právnické osoby.
ad 3) Česká obchodní inspekce nezaložila v uvedeném období žádné jiné právnické osoby,
které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb.
ad 4) Na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. nebyly uzavřeny
v kalendářním roce 2020 žádné zakázky.
ad 5) Na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb. nebyly uzavřeny
v kalendářním roce 2020 žádné zakázky.
ad 6) Tři nejvýznamnější veřejné zakázky, které byly uzavřeny v kalendářním roce 2020
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ:
-

Zajištění podpory, údržby a rozvoje IS Mercurius – dodavatel INISOFT, s. r. o.,
IČO 25417657, hodnota 3.567.140,- Kč bez DPH

-

Prodloužení podpory systému Varonis – II – dodavatel FreeDivision, s. r. o., IČO
27367789, hodnota 1.975.536,- Kč bez DPH

-

Podpora provozu ICT ČOI – dodavatel SKYLAB, s. r. o., IČO 25790943, hodnota
1.900.000,- Kč bez DPH

ad7) Zadavatel postupuje dle vnitřního předpisu (Směrnice ústředního ředitele České
obchodní inspekce), který upravuje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Mimoto
výsledky všech výběrových řízení se zveřejňují na profilu zadavatele a smlouvy podléhají
povinnosti uveřejnění v registru smluv.
ad 8) Nadřízenou složkou České obchodní inspekce je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
ad 9) Struktura povinného subjektu, včetně počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení
a sekcí je přílohou tohoto dopisu.
ad 10) Česká obchodní inspekce používá internetovou adresu:
https://nen.nipez.cz/prodil/COI.

S pozdravem

Ing. Mojmír Bezecný
ústřední ředitel
České obchodní inspekce

Příloha:
1) Organizační schéma ČOI, včetně inspektorátů
2) Vysvětlivky k organizačnímu schématu

