Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Krčínova 797/2, 40007 Ústí nad Labem

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
2021
1)
Katastrální úřad pro Ústecký kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 1.3.2021 žádost o poskytnutí informace
podle zákona o svobodném přístupu k informacím od žadatele F.K. Žadatel požadoval tyto informace:
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?
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?
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.?
5. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
6. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří
nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
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?
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?
KÚ dne 4.3.2021 žádosti vyhověl a poskytl tyto informace:
1. Příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. KÚ
v uvedeném období nezřídil.
2. Jiné právnické osoby ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. KÚ
v uvedeném období nezaložil.
3. Právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č.
134/2016 Sb. KÚ v uvedeném období nezaložil.
4. Veřejné zakázky na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. KÚ v
kalendářním roce 2020 neuzavřel.
5. Veřejné zakázky na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb. KÚ v
kalendářním roce 2020 KÚ neuzavřel.

6. Veřejné zakázky s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ a které by byly
nadlimitními veřejnými zakázkami, KÚ v kalendářním roce 2020 neuzavřel.
7. Veřejné zakázky malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ
KÚ nezadává.
8. Nadřízená organizační složka státu KÚ je Český úřad zeměměřický a katastrální.
9. Organigram včetně počtu zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů KÚ je:

Vysvětlivky:
- žlutá dlaždice znázorňuje pozici vedoucího KÚ – ředitele, jemuž je podřízen
interní auditor na systemizovaném služebním místě,
- následují jednotlivé odbory členěné na oddělení,
- údaj „P + 1/4“ znamená, že představenému je přímo podřízeno 1 systemizované
služební místo a 4 systemizovaná pracovní místa,
- údaj „V + 0/4“ znamená, že vedoucímu je přímo podřízeno 0 systemizovaných
služebních míst a 4 systemizovaná pracovní místa.
10. KÚ používá profil zadavatele na této internetové adrese:
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM96965334/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-96965334.

