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Sedláčkova 44  
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VYŘIZUJE: JUDr. Ivana Houšková 

TELEFON: 377 236 263 

E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz 

ID DS: b9xaiw4 

DATUM: 16. března 2021 

 

Poskytnutí informací 

 

Státní oblastní archiv v Plzni (dále jen „SOA“) obdržel dne 4. března 2021 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů ze dne 1. března 2021.  

 

K Vašim otázkám SOA připojuje odpovědi: 

 

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? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové 

organizace a včetně popisu jejího účelu. 

 

Povinným subjektem nebyly zřízeny žádné příspěvkové organizace. 

 

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? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné 

právnické osoby a včetně popisu jejího účelu. 

 

Povinným subjektem nebyly založeny žádné jiné právnické osoby. 

 

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? 

 

Povinným subjektem nebyly založeny žádné právnické osoby, které nespadají pod definici 

§ 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. 

 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 

vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 
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Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 

smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu 

zakázky nelze určit, tak prosím uveďte  předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za 

nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné 

zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 

Na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. nebyly v kalendářním roce 

2020 uzavřeny žádné zakázky. 

 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 

horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 

smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu 

zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za 

nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné 

zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 

Na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb. nebyly v kalendářním 

roce 2020 uzavřeny žádné zakázky. 

 

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 

s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 

smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu 

zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za 

nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo 

předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 

V roce 2020 byly uzavřeny tyto 3 nejvýznamnější veřejné zakázky: 

1) Rozšíření diskového pole od dodavatele 3S.cz, s.r.o. (IČ: 27683273) v hodnotě 

2 247 696,-Kč 

2) Rozšíření zálohovací knihovny od dodavatele 3S.cz, s.r.o. (IČ: 27683273) v hodnotě 

899 144,95 Kč 

3) Zvýšení centrální výpočetní kapacity od dodavatele MComputers s.r.o. (IČ: 26042029) 

v hodnotě 879 644,59 Kč 

 

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? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, 

nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní 

prostředí. 

 

Povinný subjekt nezadává veřejné zakázky malého rozsahu na právní služby v zadávacím 

řízení ani neoslovuje právní kanceláře, protože právní činnosti vykonává ředitelem povinného 

subjektu pověřený státní zaměstnanec – právník (obor služby legislativa a právní činnost). 
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Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 

 

Za přímo nadřízenou organizační složku státu lze považovat Ministerstvo vnitra. 

 

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. 

 

Přikládáme organizační schéma archivu. V čele odborů jsou ředitelé odborů, pozice interního 

auditora, právníka, investičního referenta, metodika elektronické skartace a vedoucího 

evidence PEvA jsou obsazeny jednou osobou. Kancelář ředitele archivu (1 vedoucí 

a 2 zaměstnanci – dále bude uváděno jen ve formátu x + y), 1. odd. (1+7), 2. odd. (1+3), 

3. odd. (1+6) 4. odd. (1+10) a 5. odd. (1+7). Dále jsou uváděny zkratky Státních okresních 

archivů a počty zaměstnanců: SOkA Domažlice (1+10), SOkA Cheb (1+14), SOkA Karlovy 

Vary (1+8), SOkA Klatovy (1+6), SOkA Plzeň-jih (1+6), SOkA Plzeň-sever (1+6), SOkA 

Rokycany (1+5), SOkA Sokolov (1+5) a SOkA Tachov (1+6). Vedoucí kanceláře ředitele 

a SOkA jsou považováni za vedoucí oddělení. 

 

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve 

smyslu § 214 povinný subjekt používá? 

 

Povinný subjekt používá následující profily zadavatele veřejných zakázek: 

https://nen.nipez.cz/profil/soaplzen (Národní elektronický nástroj) 

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_48.html 
 

 

 

vrchní rada  

Mgr. Petr Hubka 

ředitel Státního oblastního archivu v Plzni  

  podepsáno elektronicky 

 

 

Příloha poskytnutá přímo jen žadateli: organizační struktura (všem je dostupná v části webu, 

která je nazvána „organizační struktura“) 

https://nen.nipez.cz/profil/soaplzen
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_48.html

