Žádost ze dne 01. 03. 2021 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
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?
Vojenské zpravodajství není samostatnou organizační složkou státu, a tedy žádné
příspěvkové organizace nezřizuje.
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?
Vojenské zpravodajství není samostatnou organizační složkou státu, a tedy žádné
právnické osoby nezakládá.
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?
Vojenské zpravodajství není samostatnou organizační složkou státu, a tedy žádné
právnické osoby nezakládá.
4. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
Žádné takové zakázky nebyly zadány.
5. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
Žádné takové zakázky nebyly zadány.
6. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Celková hodnota 3 nejvýznamnějších zakázek činila 109 mil. Kč. Identifikační údaje
smluvních stran jsou informacemi, které jsou utajované nebo se přímo týkají plnění úkolů VZ
a jsou proto vyloučeny z poskytování.
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?
Žádné zakázky na právní služby nebyly v roce 2020 zadány.
8. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
Vojenské zpravodajství je součástí Ministerstva obrany.

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.
Struktura Vojenského zpravodajství vychází z Organizačního řádu Vojenského
zpravodajství, který je utajovanou informací.
10. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve
smyslu § 214 povinný subjekt používá?
Vojenské zpravodajství nemá vlastní profil, profil Ministerstva obrany je na adrese
NEN.CZ.

