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Žádost o informace - odpověď 
 
Městský úřad v Břeclavi, odbor kanceláře tajemníka, oddělení právní, jako povinný 
subjekt obdržel dne 16.01.2023 Vaši žádost o poskytnutí informace v režimu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o informacích“), týkající se zadávání veřejných zakázek, a to konkrétně: 
 

1) Jakým způsobem probíhal výběr administrátorů VZ na uzavření ad hoc smluv  
na administraci zakázek v letech 2021 a 2022? Jedná se mi o následující údaje: 
a) Byli tito administrátoři poptávání ve formě uzavřeného výběrového řízení 

(soutěž pouze mezi konkrétními, napřímo oslovenými subjekty), anebo 
otevřeného výběrového řízení (soutěž s uveřejněním na webových stránkách 
nebo profilu zadavatele nebo jiném informačním kanálu)? 

b) Kde byla u otevřeného výběrového řízení uveřejněna zadávací dokumentace 
k podání nabídek na administraci zakázek v letech 2021 a 2022 - webové 
stránky úřadu nebo profil zadavatele nebo jiný informační kanál? 

2) Jaké kvalifikační požadavky byly vyžadovány po uchazečích předmětných 
veřejných zakázek na administraci v letech 2021 a 2022? Jedná se mi  
o následující údaje: 
a) Název veřejné zakázky. 
b) Kvalifikační předpoklady ke konkrétní jednotlivé zakázce. 

3) Do seznamu veřejných zakázek dle předchozího bodu mé nynější žádosti prosím 
uveďte také cenu z výherní nabídky (cena bez DPH). 

 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích Vám sdělujeme následující: 
 
Výběr externích administrátorů veřejných zakázek probíhal v požadovaném období  
na základě smluv sjednaných ad hoc bez výběrového řízení v souladu s vnitřním 
předpisem povinného subjektu, vyjma veřejné zakázky malého rozsahu na služby  
pod názvem „Poskytování služeb souvisejících s přípravou veřejné zakázky na výběr 
poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporu ve vybraných objektech  
v majetku Města Břeclav a souvisejících s přípravou žádosti o podporu v rámci 
příslušného programu OPŽP“. 
 

 



V souladu s § 6 odst. 1 zákona o informacích Vás tímto odkazujeme na zveřejněné 
informace, které se nachází na profilu zadavatele povinného subjektu pod příslušnou 
veřejnou zakázkou malého rozsahu: 
 
https://zakazky.breclav.eu/contract_display_40.html 
 
Jelikož neprobíhalo žádné otevřené výběrové řízení na výběr administrátora veřejných 
zakázek, vyjma výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, nelze poskytnout 
žádné další požadované informace pod bodem č. 2 a č. 3 žádosti. 
   
S pozdravem                                                          

 

 

 
JUDr. Roland Vlašic v.r. 
vedoucí právního oddělení 
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