
ŽÁDOST ze dne 19.02.2021 
 
----- Přeposlaná zpráva ------ 
Od: 
Komu:  epodatelna@varnsdorf.cz; e-

Odesláno: 19.02.2021 9:44:53 
Předmět: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážení, 
 
ráda bych Vás tímto požádala o poskytnutí informací k mé bakalářské práci na téma 
Veřejnoprávní smlouvy. V příloze jsou uvedeny otázky, na které bych potřebovala 
odpovědět, stačí emailem. 
 

1. Kolik cca veřejnoprávních smluv uzavře Vaše město během jednoho roku? 

2. Která je nejstarší a která nejmladší veřejnoprávní smlouva, s kým byla uzavřena 

a co bylo předmětem smlouvy? 

3. Která veřejnoprávní smlouva se uzavírala nejdéle, která Vám zabrala nejvíce 

času? 

4. Které veřejnoprávní smlouvy jsou pro Vás nejdůležitější? 

5. Která veřejnoprávní smlouva byla nejnákladnější a v jaké částce se cca pohybují 

náklady na jednu veřejnoprávní smlouvu? Čeho se týkají náklady? 

6. Jaký je u Vás postup uzavírání smluv? 

7. Řídíte se při uzavírání veřejnoprávních smluv nějakou metodikou? 

8. Je pro Vás výhodné uzavírat veřejnoprávní smlouvy či nikoliv? 

(výhody/nevýhody uzavírání veřejnoprávních smluv, složitost) Berete to za 

užitečnou věc? 

9. Kdo má u Vás veřejnoprávní smlouvy na starosti? Máte na to přímo někoho 

vyhrazeného (osoba, oddělení, úřad)? 

10. Kdo u Vás provádí kontrolu plnění úkolů z veřejnoprávních smluv? 

Předem děkuji 

S pozdravem 
-- 

 

tel:
dat. narození:

 



Výzva k upřesnění žádosti ze dne 25.02.2021   
 
--------- Původní e-mail ---------- 
Od: Radek Kříž <radek.kriz@varnsdorf.cz> 
Komu:
Datum: 25. 2. 2021 9:16:51 
Předmět: Re: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Vážená paní , 
 
dovolujeme si Vás v souladu s §14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů vyzvat k upřesnění Vaši žádosti ze dne 
19.2.2021: 
 
-          vymezení časového rámce, kterého se dotazy týkají, 
 
-          otázka č. 3 Která veřejnoprávní smlouva se uzavírala nejdéle, která Vám 
zabrala nejvíce času? nutná bližší specifikace, co je myšleno časovým úsekem (např. 
doba komunikace mezi smluvními stranami, samotná tvorba smlouvy, schvalovací 
postup apod…), 
 
-          otázka č. 4 Které veřejnoprávní smlouvy jsou pro Vás nejdůležitější?stanovení 
kritéria hodnocení důležitosti, neb smluvní akty mají ze svého principu stejnou váhu. 
 
Věříme, že upřesnění příliš obecných formulací přispěje k větší vypovídající hodnotě 
požadovaných informací. 
 
S pozdravem 
 

Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ Varnsdorf 
radek.kriz@varnsdorf.cz 
tel.: +420 417 545 101 
www.varnsdorf.cz 

 

 

 

 

 

 



DOPLNĚNÍ žádosti ze dne 25.02.2021 
 
-- Přeposlaná zpráva ------ 
Od: 
Komu: "Radek Kříž" <radek.kriz@varnsdorf.cz> 
Odesláno: 25.02.2021 10:24:50 
Předmět: Re: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane inženýre,  
 
otázky by se měly týkat všech platných veřejnoprávních smluv, které Vaše město 
doposud uzavřelo. 
 
Co se týká otázky č. 1, tak to stačí vzít průměrně, nebo přiložit počet uzavřených 
veřejnoprávních smluv za posledních 10 let.  
 
U otázky č. 2 bych si představovala úplně první veřejnoprávní smlouvu, která u Vás 
byla uzavřena + nejnovější uzavřená veřejnoprávní smlouva. Odhaduji, že ta 
nejnovější byla uzavřena ještě minulý rok, protože letos se nejspíš ještě žádná nestihla 
uzavřít. Tak kterých se to přesně týkalo a co bylo předmětem těchto smluv. 
 
Otázka č. 3: Měl by tím myšlen celý proces uzavírání veřejnoprávních smluv, tudíž od 
doby projednávání až po okamžik, kdy to projde věstníkem (popř. po vyvěšení na 
úřední desce). 
 
Otázka č. 4: Jestli se u Vás najde nějaká veřejnoprávní smlouva, která je nějakým 
způsobem specifická. Nebo která Vám přináší nejvíce práce (např. ve věci přestupků, 
o obecní policii), které si nejvíce vážíte apod. Samozřejmě předpokládám, že se jedná 
o subjektivní názor. Pokud žádná taková u Vás není, tak to stačí napsat takto.  
 
S pozdravem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ODPOVĚĎ – zpoplatnění požadovaných informací ze dne 08.03.2021   
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Radek Kříž <radek.kriz@varnsdorf.cz> 
Komu: 
Datum: 8. 3. 2021 15:20:42 
Předmět: Re[2]: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Vážená paní  
 
k Vaši žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů, doručené dne 19.2.2021, 
upřesnění doručeno 25.2.2021, Vám sdělujeme, že toto poskytnutí je podmíněno 
zaplacením úhrady nákladů a to ve výši 1 900 Kč. 
Zpoplatnění požadovaných informací je nutné vzhledem k obsáhlosti vyhledávaní 
archivovaných dokumentů a je stanoveno následovně: 
mzda pracovníka ekonomického odboru v tarifní třídě 10 v délce 3 hodiny, tj. 2 x 350 
Kč = 700 Kč 
mzda pracovníka personalistiky v tarifní třídě 9 v délce 2 hodiny, tj. 2 x 300 Kč = 600 
Kč 
mzda pracovníka oddělení školství, kultury a tělovýchovy v tarifní třídě 9 v délce 2 
hodiny, tj. 2 x 300 Kč = 600 Kč 
viz Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákonů č. 106/1999 Sb., a zákona 
č. 123/1998 Sb., zveřejněný na webových stránkách města. 
 
Výše uvedenou částku uhraďte na účet města číslo  pod 
variabilním symbolem 
 
Pokud nebude úhrada zaplacena v souladu s §17 odst. 5, zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bude Vaše žádost 
odložena. 
 
S pozdravem 
 

Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ Varnsdorf 
radek.kriz@varnsdorf.cz 
tel.: +420 417 545 101 
www.varnsdorf.cz 

 

 

 



ODPOVĚĎ ze dne 09.03.2021 
 
------ Přeposlaná zpráva ------ 
Od:
Komu: "Radek Kříž" <radek.kriz@varnsdorf.cz> 
Odesláno: 09.03.2021 12:10:08 
Předmět: Re: Re[2]: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane inženýre, 
 
vzhledem k vysoké sumě vynaložených nákladů nadále již nepožaduji poskytnutí 
informací. 
 
Děkuji 

S pozdravem 
 
--  

 


