
Město Varnsdorf 
ID: kabbfuj | 
IČO: 00261718 | Varnsdorf Nám. E. Beneše 
 

Kód adresy: 
Adresa bydliště: 
Typ datové schránky: 
Identifikátor datové schránky: 
Příjem poštovních datových zpráv: Ano 

„Povinný subjekt“ „Žadatel“ 

 
V Praze dne 11. 2. 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 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. 
 
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? 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 
 
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. 
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 
povinný subjekt používá? 
 
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          

 



 

Banka: IČ: 00261718,  DIČ: CZ00261718 
 

 
 
 

Město Varnsdorf 
 
 

   nám. E. Beneše 470 
   407 47 VARNSDORF 
   Tel: +420 417 545 111 

      varnsdorf@varnsdorf.cz 
   http://www.varnsdorf.cz 

  
   
 

 
 
 
Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Vážený pane
 
Město Varnsdorf obdrželo dne 12.02.2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
svobodném přístupu k informacím“).  
 
 
Vzhledem k tomu, že ve výše uvedené žádosti neuvádíte Vaše datum narození a nedostatek 
těchto údajů brání postupu vyřízení Vaší žádosti podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném 
přístupu k informacím, vyzýváme Vás k doplnění výše uvedené žádosti podle § 14 odst. 5 
písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím uvedením Vašeho data narození. 
Doplnění je možné provést stejnou formou, kterou zákon o svobodném přístupu k informacím 
stanoví pro podání žádosti. Pokud žádost nedoplníte do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, 
bude Vaše žádost odložena.  
 
 
V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy město 
Varnsdorf obdrží doplnění žádosti. 
 
 
 
 
 
Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ Varnsdorf 
 

Pan 
 Váš dopis čj.: 

Ze dne: 
Naše čj.: 
 
Vyřizuje: 
Linka: 
Datum: 
E-mail: 

 
12.02.2021 
MUVA 3764/2021JezRa 
 
Radka Ježková 
417545102 
18.02.2021 
radka.jezkova@varnsdorf.cz 



Město Varnsdorf 
ID: kabbfuj | 
IČO: 00261718 | Varnsdorf Nám. E. Beneše 
 

Kód adresy:  
Adresa bydliště: 
Typ datové schránky: 
Identifikátor datové schránky: 
Příjem poštovních datových zpráv: Ano 

„Povinný subjekt“ „Žadatel“ 

 
V Praze dne 1. 3. 2021 

 
 
k MUVA 3764/2021JezRa 
 

Opravená žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Vážení, 

tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto informací: 

 
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. 
 
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? 

 
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. 
 
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. 



 
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. 
 
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. 
 
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 

 
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. 
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 
povinný subjekt používá? 
 
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          

 



 

Banka: IČ: 00261718,  DIČ: CZ00261718 
 

 
 
 

Město Varnsdorf 
 
 

   nám. E. Beneše 470 
   407 47 VARNSDORF 
   Tel: +420 417 545 111 

      varnsdorf@varnsdorf.cz 
   http://www.varnsdorf.cz 

  
   
 

 
 
Vážený pane
 
na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme k jednotlivým dotazům následující:  
 
 
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. 
 

- Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, 
- příspěvková organizace, IČO: 70698198 
- Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, 

IČO: 70698180 
- Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvková organizace,             

IČO: 70698171 
- Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace,   

IČO: 70698155 
- Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková 
- organizace, IČO: 70698147 
- Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace, IČO: 72741856 
- Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace, IČO: 72742330 
- Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace, IČO: 72742178 
- Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace,              

IČO: 72742011 
- Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, IČO: 72742097 
- Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace, IČO: 72742259 
- Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace, IČO: 72741937 
- Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace,   

IČO: 70698121 
- Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace, 

IČO: 70698139 
 
 

Pan 
 Váš dopis čj.: 

Ze dne: 
Naše čj.: 
 
Vyřizuje: 
Linka: 
Datum: 
E-mail: 

 
01.03.2021 
MUVA 5102/2021JezRa 
 
Radka Ježková 
417545102 
11.03.2021 
radka.jezkova@varnsdorf.cz 
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- Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, IČO: 71192174 
- Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace, IČO: 00078930 
- Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace, IČO: 49888595 
- Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace, IČO: 49888498 

 
 
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. 
 

- REGIA, a.s., Kmochova 2136, Varnsdorf 407 47, IČO: 44567995 
 
V současné době společnost prioritně provozuje městská sportoviště a spravuje bytový fond v 
doplňkové (hospodářské) činnosti města Varnsdorf a vykonává ekonomické činnosti vůči 
SVBJ v oblasti vedení účetnictví. (podrobné informace k jednotlivým předmětům podnikání 
jsou uvedeny v Živnostenském rejstříku). 
 

- Nadační fond Hrádek – Burgsberg Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, 
IČO:  25422855  

 
Nadační fond se zřídil za účelem soustřeďování peněžních prostředků, cenných papírů, 
nemovitých i movitých věcí, jakož i jiných majetkových práv a majetkových hodnot 
získaných od občanů měst v regionu a dalších osob fyzických či právnických. Tyto prostředky 
budou použity k obecně prospěšným cílům, tj. zejména k sanaci a znovu vybudování 
regionální dominanty Hrádek ve Varnsdorfu. Tato budova je významným kulturním 
objektem, ležícím na hranicích mezi ČR a SRN. Nadační fond bude vyvíjet svoji činnost na 
území ČR a SRN, především v regionu měst Varnsdorf a Seifhennersdorf a přilehlém okolí. 
 
 
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? 
 

- Technické služby města Varnsdorf, s. r. o., Svatopluka Čecha 1277 Varnsdorf 407 47,  
IČO: 25017098 

 
Činnost: poskytování služeb zemními stroji, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a 
prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/1991 Sb. , silniční motorová 
doprava nákladní, podnikání v oblasti nakládání s odpady - mimo nebezpečných odpadů, 
technické zajištění provozu koupaliště - mimo činností,  vyjmenovaných v přílohách zák.č. 
455/91 Sb., ubytovací služby, čištění a údržba komunikací a prostranství - mimo činností 
vyjmenovaných v přílohách zák.č. 455/91 Sb. , provozování tržnice, specifické služby 
obyvatelstvu - provoz WC, provoz parkoviště, údržba zeleně, (podrobné informace k 
jednotlivým předmětům podnikání jsou uvedeny v Živnostenském rejstříku). 
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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. 
 

- Nadlimitní veřejné zakázky nebyly v roce 2020 na základě vertikální spolupráce 
Městem Varnsdorf uzavřeny 

 
 
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. 
 

- Nadlimitní veřejné zakázky nebyly v roce 2020 na základě horizontální spolupráce 
Městem Varnsdorf uzavřeny 

 
 
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. 
 

- V roce 2020 byla uzavřena pouze jediná nadlimitní zakázka: 
Sdružené služby dodávky elektrické energie na období roku 2021 a 2022 
Název: Alpiq Retail CZ s.r.o. 
Se sídlem: Jungmannova 26/15, Praha 1, Nové Město  
IČ: 08183929 

 
Cena sjednaná ve smlouvě (cena vítězné nabídky) činí 1.295 Kč/MWh. Celková 
předpokládaná cena za dodávku elektrické energie při výše uvedeném 
předpokládaném souhrnném objemu dodávky by činila 7.068.343,1 Kč bez DPH. 
Přepočet výsledné ceny na jednotlivé distribuční sazby je uveden v závěrkovém listu. 
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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. 
 

- Město Varnsdorf nevyužívá právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) 
ZVZ  

 
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 
 
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. 
 

- https://www.varnsdorf.cz/cz/urad/odbory_meu/ 

 
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu    
§ 214 povinný subjekt používá? 
 

- https://zakazky.varnsdorf.cz/ 
 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ 
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