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Poskytnutí informací na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Vážený pane doktore, 

na základě Vaší žádosti, kterou město Český Brod obdrželo dne 10. 1. 2022, sdělujeme k jednotlivým 
dotazům následující: 

 

1) „Má Váš úřad zřízen odbor veřejných zakázek či jiný odbor, do jehož náplně spadá administrace 
veřejných zakázek vč. zakázek malého rozsahu?“ 

 

Nikoliv. Administraci veřejných zakázek uskutečňují jednotlivé odbory v rozsahu svých agend, a to bez 
vyčlenění konkrétního zaměstnance pouze na oblast veřejných zakázek. 

 

2) „Jaké byly výdaje na administraci veřejných zakázek zajišťovanou externími dodavateli, vč. 
případných nákladů na zastoupení v řízení před úřadem na ochranu hospodářské soutěže v roce 
2017, 2018, 2019 v každém z uvedených let jednotlivě?“ 

 

V uvedených letech činily výše uvedené výdaje včetně DPH: 

 za rok 2017 částka 0 Kč, 

 za rok 2018 částka 187.120Kč, 

 za rok 2019 85.000 Kč. 

 

3) „Jaké byly veškeré mzdové náklady vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění na všechny 
zaměstnance odboru veřejných zakázek či jiného odboru, do jehož náplně spadá administrace 
veřejných zakázek (je-li zřízen), a na jiné zaměstnance zařazené do úřadu, do jejichž pracovní náplně 
patří administrace veřejných zakázek vč. zakázek malého rozsahu v roce 2017, 2018, 2019 v každém 
z uvedených let jednotlivě? 

 

S ohledem na odpověď k prvnímu dotazu sdělujeme, že mzdové náklady na 2 zaměstnance MěÚ Český 
Brod, kteří se veřejnými zakázkami zabývají v největším rozsahu, nelze přesně určit, ale odhadujeme, že za 
dotazované období činili zhruba: 

 za rok 2017 částka 160 tisíc Kč, (29 zakázek) 

 za rok 2018 částka 150 tisíc Kč, (24 zakázek) 

 za rok 2019 částka 110 tisíc Kč (16 zakázek). 
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Pro případ jakýchkoliv dalších dotazů jsme Vám samozřejmě připraveni poskytnuté informace doplnit. 

 
S úctou 
 
 
 

            vedoucí odboru rozvoje 
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