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370 86 České Budějovice, Lidická 11

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Rok 2021
I.
Sp. zn. ZKI CB-I-1/116/2021
ZKI obdržel dne 4. 3. 2021 žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím od žadatele F. K.:
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?

ZKI dne 11. 3. 2021 informace poskytl:
Bod 1, 2, 3:
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích je dle § 3 odst. 1 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
organizační složkou státu, tudíž se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále „ZVZ“) § 4 odst. 1 písm. a) považuje za samostatného zadavatele, kterým
nebyla dle § 4 odst. 1 písm. a) a d) ZVZ zřízena žádná příspěvková organizace ani nebyla
založena žádná právnická osoba dle § 4 odst. 1 písm. e) ZVZ, nebyla zřízena ani jiná
právnická osoba dle jiného práva např. soukromého.
Bod 4, 5, 6:
V roce 2020 nebyla naší organizací dle § 11 a dle § 12 ZVZ a ani s dodavateli, kteří nejsou
dle zákona ZVZ veřejnými zadavateli uzavřena žádná veřejná zakázka.
Bod 7:
Naše organizace dosud neuzavřela zakázku malého rozsahu na právní služby, která by
naplňovala nebo nenaplňovala výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ. Nelze tudíž podat informaci
o dodržování transparentnosti dle § 6 ZVZ.
Bod 8:
Zeměměřické a katastrální inspektoráty byly zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb.,
o zeměměřických a katastrálních orgánech, jako územní orgány státní správy zeměměřictví a
katastru nemovitostí České republiky, dle § 3 písm. d), dle tohoto zákona jsou přímo řízeny
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.
Bod 9:
Organizační struktura úřadu

Ředitel
(představený)
Zastupující
inspektor
(představený)
Inspektoři
(služební místa)

Účetní - rozpočtář VZ
(služební místo)

Systemizovaný počet zaměstnanců 10
Bod 10:
Profil zadavatele (NEN – národní elektronický nástroj provozovaný Ministerstvem pro místní
rozvoj))
https://nen.nipez.cz/profil/ZKICB

