
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmana 
Úsek vedoucího odboru 
U Zimního stadionu 1952/2 

370 76  České Budějovice 
 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 9. 12. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. 12. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

Jaké události byly realizovány Vaší institucí, resp. v její gesci, a to v letech 2019, 2020 a 2021. Konkrétně bych 

prosila o poskytnutí informace o realizaci: 

• konferencí 

• kongresů 

• školení 

• společenských událostí 

• pronájmů prostor 

• cateringů a jiných obdobných událostí 

• pronájmů IT/audio/video a/nebo obdobné techniky potřebné pro ozvučení, přenos apod.; 

• tlumočení; 

• případně dalších obdobných akcí. 

Dále Vás zdvořile žádám o uvedení následujících detailnějších informací: 

• o konkrétním místě konání (např. hotel, kulturní dům, restaurace apod.) všech jednotlivých událostí (včetně 

online formy) 

• o celkové finanční částce, která byla za jednotlivé události uhrazena a komu 

• o počtu delegátů, popřípadě hostů, kteří se dané události zúčastnili. 

Rovněž Vás žádám o poskytnutí informací, jakým způsobem byly jednotlivé události zadány: 

• jako veřejná zakázka malého rozsahu bez jakéhokoli poptávkového řízení; 

• jako veřejná zakázka malého rozsahu na základě poptávkového řízení (kolik bylo osloveno 

subjektů, jakým způsobem a které); 

• jako veřejná zakázka na základě zadávacího řízení dle zákona o zadávaní veřejných zakázek; 

• celou akci jste si dělali sami?  

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 9. 12. 2021  

Naše č. j.: KUJCK 142240/2021  

Sp. zn.: KHEJ 137475/2021/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 22. 12. 2021  
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K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a v přílohách Vám zasílám přehledy akcí, které byly realizované jednotlivými odbory 

Krajského úřadu Jihočeského kraje v letech 2019 – 2021.  

A dále pro informaci přikládáme Směrnici Jihočeského kraje č. SM/18/RK Zásady pro zadávání veřejných zakázek 

Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi. 

S pozdravem 
 

 
Mgr. Petr Podhola       

vedoucí odboru 
 

 

Přílohy 
KHEJ.xlsx 

KRED.docx 
ODSH.xlsx 

OEKO.docx 

OEZI.xlsx 
OINF.docx 

OKPP.xlsx 
OPZU.xlsx 

OREG.docx 
OREG1.pdf 

OSOV.xlsx 

OŠMT.xlsx 
OZDR.xlsx 

OZZL.docx 
SM_18_RK_změna_12.docx 

 



Rok Místo konání Celková částka vč. DPH

Výstaviště České Budějovice 1 579 431,00 Kč

Dodavatelé Dodané služby Druh VZ Poznámka k VZ Počet oslovených subjektů Oslovené subjekty Forma oslovení

Pronájem výstavní plochy VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Připojení wifi, úklid, 
vystavovatelské průkazy, vjezdy, 
výměnné pozvánky, poplatek za 
produkci živé hudby, poplatek za 

spoluvystavovatele, reklamní 
služby

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Plocha pro prezentaci kampaně 
Šance pro Šumavu

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Technické služby - Přípojky 
(elektrika, voda), revize

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Technické služby - kampaň Šance 
pro Šumavu

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

OSA Veřejné užití hudebních děl
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Petr Šíma Catering VZ malého rozsahu na základě 
poptávkového řízení

3 Petr Šíma; Catering CB; DANSEN a.s. E-mail

Bent s.r.o. Expozice
VZ na základě zadávacího 

řízení

MAS Rozkvět, z.s.
Materiál výtvarné dílničky, 

degustace minipivovarů, hudební 
vystoupení (čt+so)

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Místní akční skupina 
Třeboňsko o.p.s.

Zajištění ochutnávek
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Krajské sdružení NS 
MAS ČR Jihočeského 

kraje

Personální zajištění (ochutnávky, 
dílničky pro děti, Vopálková)

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Jana Fišerová Moderace
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Pavel Dolejší Fotograf (zahájení)
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Jitka Uhlíková Zdobené perníčky pro veřejnost
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Ladislava Lišková Hostesky (2os/6dní)
VZ malého rozsahu na základě 

poptávkového řízení
2 Ladislava Lišková, Výstaviště ČB E-mail

Prostor Jízdárny AJG - Hluboká nad 
Vltavou

943 779,00 Kč

Dodavatelé Dodané služby Druh VZ Poznámka k VZ Počet oslovených subjektů Oslovené subjekty Forma oslovení

Daniel Hala Pamětní mince - Johann Hofbauer
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Výroba pamětní mince na zakázku.

Lucie Novotná Zlaté Šupiny - 8 ks
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Výroba pamětních šupin na zakázku.

Borovka Event s.r.o.

Technické vybavení - Obrazovka, 
ozvučení, osvětlení, nábytek, 
personál - šatny, parkoviště, 

obsluha techniky, grafika 
obrazovky,…

VZ malého rozsahu na základě 
poptávkového řízení

4 Art4promotion, Production 1, 
Borovka.Event, 7agency

E-mail

Petr Šíma Catering
VZ malého rozsahu na základě 

poptávkového řízení
4 Petr Šíma; Catering CB; DANSEN a.s.; 

Restaurant Metropol
E-mail

Eva Suchanová
Květinová výzdoba + růže na 

odchod
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Václav Pancer

Fotografické práce - nafocení 
oceněných (cestovní výdaje, 

retuše apod.), výroba portrétních 
fotografií na stěny, instalace, 
fotografování slavnostního 

večera)

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Meridi s.r.o.
Natočení a postprodukce 
medailonků oceněných

VZ malého rozsahu na základě 
poptávkového řízení

5 FAMO; Petr Baštář; Aleš Koutenský; 
Pavel Kopp Production; Meridi s.r.o.

E-mail

Miroslav Mareš Moderace
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Michael Hejč Hudební doprovod - houslista
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

J. Ressler, L. 
Lioliasová

Taneční vystoupení
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

MgA. Stanislava 
Ramešová

Harfenistka
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Andrea Procházková Klavíristka
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Luděk Houška Pronájem parkovací plochy
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Train4you s.r.o.
Zajištění dopravy z parkoviště k 

zámku - vláček
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

ČSAD Autobusy 
České Budějovice a.s.

Zajištění kyvadlové dopravy z 
parkoviště k zámku - mikrobusy

VZ malého rozsahu na základě 
poptávkového řízení

2 ČSAD Autobusy České Budějovice 
a.s.; GW BUS a.s.

E-mail

WAXWING
Upomínkové předměty při 

odchodu
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Výstaviště České Budějovice 79 436,50 Kč

Dodavatelé Dodané služby Druh VZ Poznámka k VZ Počet oslovených subjektů Oslovené subjekty Forma oslovení

Výstaviště České 
Budějovice a.s.

Pronájem výstavní plochy VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Postup dle zákona č. 134/2006 Sb. § 29 + 
v souladu se směrnicí SM/18/RK - Jediný 

možný dodavatel

Bent s.r.o. Zajištění výstavní expozice VZ malého rozsahu na základě 
poptávkového řízení

4
Bent s.r.o.; EXPOSALE s.r.o.; AL-

Systém Expo s.r.o.; Art4promotion 
s.r.o.

E-mail

Linz 402 232,90 Kč

Dodavatelé Dodané služby Druh VZ Poznámka k VZ Počet oslovených subjektů Oslovené subjekty Forma oslovení

ČSAD Autobusy 
České Budějovice a.s.

přeprava pěveckého sboru BiGy VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Ipema spol. s r.o. regionální produkty VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení

Václav Pancer fotodokumentace 
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Benešová Radka tlumočení VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení

Kříž Alexander tlumočení 
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Mgr. Lada Klímová tlumočení VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení

Milan Vácha tlumočení 
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Meridi s.r.o. prezentace regionu VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení

Koh-i-noor dárky 
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Vydavatelství MCU propagace VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení

David Kotrba reklamní spot 
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Novotný Miroslav autobusová doprava VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení

Gastkom - Vladimír 
Tůma 

občerstvení 
VZ malého rozsahu bez 

poptávkového řízení
Český Krumlov 182 420,00 Kč

Dodavatelé Dodané služby Druh VZ Poznámka k VZ Počet oslovených subjektů Oslovené subjekty Forma oslovení

Krumlov Live s.r.o. pronájem sálu 
VZ malého rozsahu bez 

poptávkového řízení

Mgr. Jitka Moravcová catering VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení

Jaroslav Lhotský zapůjčení raftů 
VZ malého rozsahu bez 

poptávkového řízení

Krumlov Live s.r.o. prohlídka zámku VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení

Paříž 452 043,50 Kč

Dodavatelé Dodané služby Druh VZ Poznámka k VZ Počet oslovených subjektů Oslovené subjekty Forma oslovení

Petr Šíma zajištění cateringu
VZ malého rozsahu na základě 

poptávkového řízení
3

Petr Šíma, Waxwing s.r.o., 
Gastronomická agentura Gastkom - 

Vladimír Tůma
e-mailem 

Miroslav Novotný 
autobusová doprava jihočeské 

delegace 
VZ malého rozsahu na základě 

poptávkového řízení
3

Autodoprava Houška s.r.o., Miroslav 
Novotný , Petr Chrastina - Rebel Bus

e-mailem 

Jihočeský folklorní 
soubor Kovářovan 

vystoupení VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení

VYZA trans, v.o.s. překlady francouzština 
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Jižní Čechy hostem v Linci - prezentace Linz Akce určená pro širokou veřejnost
INFO O AKCI - spolupráce se subdodavateli

Název akce

Země živitelka

INFO O AKCI - spolupráce se subdodavateli

EXPOSALE - CZ

Postup dle zákona č. 134/2006 Sb. § 29 + 
v souladu se směrnicí SM/18/RK - Jediný 

možný dodavatel

Postup dle zákona č. 134/2006 Sb. § 29 + 
v souladu se směrnicí SM/18/RK - Jediný 

možný dodavatel

Výstaviště České 
Budějovice a.s.

Počet hostů

Akce určená pro širokou veřejnost

2019

Cena hejtmanky Jihočeského kraje 300

INFO O AKCI - spolupráce se subdodavateli

Stavební veletrh  v rámci výstavy Hobby 2019 Akce určená pro širokou veřejnost
INFO O AKCI - spolupráce se subdodavateli

Jihočeské Vánoce v Paříži Akce určená pro širokou veřejnost
INFO O AKCI - spolupráce se subdodavateli

zasedání AKČR + slovenští župani v Č. Krumlově  hejtmani všech krajů + župani + AKČR 
INFO O AKCI - spolupráce se subdodavateli



Rok Místo konání Celková částka vč. DPH

Výstaviště České Budějovice 1 228 475,00 Kč

Dodavatelé Dodané služby Druh VZ Poznámka k VZ Počet oslovených subjektů Oslovené subjekty Forma oslovení

Pronájem výstavní plochy VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Připojení wifi, úklid, 
vystavovatelské průkazy, 

vjezdy, výměnné pozvánky, 
poplatek za produkci živé 

hudby, poplatek za 
spoluvystavovatele, reklamní 

služby

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Bent s.r.o. Expozice
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Postup dle zákona č. 134/2006 Sb. § 29 + v 
souladu se směrnicí SM/18/RK -  Jediný možný 

dodavatel

EXPOSALE - CZ Technické služby VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Postup dle zákona č. 134/2006 Sb. § 29 + v 
souladu se směrnicí SM/18/RK - Jediný možný 

dodavatel

Ing. Jan Krob Catering VZ malého rozsahu na základě 
poptávkového řízení.

3 Fine Food Academy, Catering bez 
hranic, Vladimír Tůma

E-mail

Lučina z.s. Jihočeský 
folklórní soubor

Zajištění doprovodného 
programu

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Mladá dudácká muzika 
Strakonice

Zajištění doprovodného 
programu

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Jana Křížová Moderace VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

OSA Veřejné užití hudebních děl
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Pavel Dolejší Fotograf (zahájení)
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Ing. Jan Krob Doprovodný program - 
kuchařská show

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

on-line 98 373,00 Kč

Dodavatelé Dodané služby Druh VZ Poznámka k VZ Počet oslovených subjektů Oslovené subjekty Forma oslovení

METROPOL, spol. s r.o.
Senovážné náměstí 2

370 21 České 
Budějovice

IČO: 47237473

pronájem sálu VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Sven Ditrich 
tlumočení, překlady 

IČO: 65629965

technické zajištění 
videokonference ZOOM včetně 

tlumočení 

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Production 1, a.s. U 
Habrovky 247/11 1400 

Praha 

technické zajištění on-line 
přenosu ze studia včetně 

přenosového vozu 

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Hluboká nad Vltavou 64 372,00 Kč

Dodavatelé Dodané služby Druh VZ Poznámka k VZ Počet oslovených subjektů Oslovené subjekty Forma oslovení

pronájem konferenční 
místnosti a technického 

vybavení 

VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

občerstvení 
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

AGRIPROD CZ a.s.
Vondrov 762

373 41 Hluboká nad 
Vltavou

IČ: 26019078
DIČ: CZ26019078

občerstvení
VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

Národní památ. ústav
ÚPS ČB

Správa SZ Hluboká
Bezručova 142

Hluboká nad Vltavou
37341

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

prohlídka VZ malého rozsahu bez 
poptávkového řízení.

2021

Název akce Počet hostů

Vesnice roku ERDV 2020 Akce určená pro širokou veřejnost.
INFO O AKCI - spolupráce se subdodavateli

Země živitelka Akce určená pro širokou veřejnost.

INFO O AKCI - spolupráce se subdodavateli

2021

Výstaviště České 
Budějovice a.s.

Postup dle zákona č. 134/2006 Sb. § 29 + v 
souladu se směrnicí  SM/18/RK  - Jediný 

možný dodavatel

2021

MEDICA HOLDING 
CZECH s.r.o.

Sokolská 1339
373 41 Hluboká nad 

Vltavou
Česká republika

zasedání Rady AKČR hejtmani všech krajů + AKČR 
INFO O AKCI - spolupráce se subdodavateli



Odbor kancelář ředitele 
 
Grémium ředitelů KÚ 5. – 6. 9. 2019 
Hotel Florian Palace, Růžová 41, Jindřichův Hradec 
19 osob 
Catering (bez ubytování) 36 430 Kč (Hotel Florian) 
Vlastní organizace akce; 
 
Jednání Asociace krajů – Komise pro veřejnou správu a legislativu 7. – 8. 11. 2019 
Clarion Cogress Hotel ČB, Pražská třída 2306/14, České Budějovice 
23 osob (bez ubytování) 
Catering + pronájem sálu 39 430 Kč (Hotel Clarion) 
Vlastní organizace akce 
 
Vánoční setkání zaměstnanců KÚ 14. 12. 2019 
KD Metropol, Senovážné nám. 2, České Budějovice 
cca 450 osob 
Catering + pronájem sálu = 108 000 Kč + 30 000 Kč = 138 000 Kč (občerstvení 
zajištěno SOU Tábor) 
Vlastní organizace akce  
 
V roce 2020 a 2021 KRED žádné akce neorganizoval. 
 



Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - realizace akcí KÚ
odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství

Datum, rok Název akce Místo konání Počet účastníků Celková fin. Částka Poznámky

28.03.2019 Seminář BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje KS ZK Jčk 76 bez vstupního poplatku občerstvení voda a káva z rozpočtu odboru ODDSH

03.03.2020 Seminář BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje KS ZK Jčk 77 bez vstupního poplatku občerstvení voda a káva z rozpočtu odboru ODDSH

30.03.2021 Webinář BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje online z pc kanceláře č. 303 48 bez vstupního poplatku



Odbor ekonomický realizoval ve požadovaném období jednu akci: 
 
 

• název:    Porada ekonomických odborů krajských úřadů v Třeboni  
• dne:    16. a 17. 5. 2019 
• organizoval:   Odbor ekonomický KÚ JčK 
• místo konání:   Hotel Svět, Třeboň 
• ubytování:   uhradili účastníci sami 
• stravování:   uhradila PPF Banka a.s. jako partner porady (společně 

s pronájmem prostor a techniky) 
• doprovodný program:  prohlídka pivovaru Třeboň, bez poptávkového řízení 
• uhrazeno za prohlídku:  8 190 Kč z prostředků kraje 
• počet zúčastněných:      40 osob 

 



Odbor evropských záležitostí

Typ akce Datum konání Místo konání Počet účastníků Částka Dodavatel Předmět plnění Způsob zadání
Seminář pro partnerské organizace projektu Implementace Krajského 
akčního plánu Jihočeského kraje I 16.01.2019 sál Secese, KÚ 17 1 839 Kč Office food, s. r. o. občerstvení bez poptávkového řízení
Jednání Regionální stálé konference 05.03.2019 sál Zastupitelstva, KÚ 30 4 200 Kč Office food, s. r. o. občerstvení bez poptávkového řízení
Jednání Sekretariátů Regionální stálé konference 17.09.2019 sál Secese, KÚ 36 4 425 Kč Office food, s. r. o. občerstvení bez poptávkového řízení
Jednání pracovní skupiny Vzdělávání 11.10.2019 sál Zastupitelstva, KÚ 51 5 253 Kč Office food, s. r. o. občerstvení bez poptávkového řízení
Jednání pracovní skupiny Propagace 25.10.2019 sál Secese, KÚ 9 0 Kč x x x
Jednání Regionální stálé konference 05.11.2019 sál Zastupitelstva, KÚ 29 4 205 Kč Office food, s. r. o. občerstvení bez poptávkového řízení
Jednání Regionální stálé konference 10.03.2020 sál Zastupitelstva, KÚ 27 4 925 Kč Office food, s. r. o. občerstvení bez poptávkového řízení
Jednání pracovní skupiny Brownfieldy 24.06.2020 zasedací místnost OEZI 11 526 Kč Office food, s. r. o. občerstvení bez poptávkového řízení
Jednání Regionální stálé konference 25.08.2020 sál Zastupitelstva, KÚ 30 4 808 Kč Office food, s. r. o. občerstvení bez poptávkového řízení
Seminář pro partnerské organizace projektu Implementace Krajského 
akčního plánu Jihočeského kraje II 12.01.2021 online 35 0 Kč x x x
Seminář pro partnerské organizace projektu Implementace Krajského 
akčního plánu Jihočeského kraje III 19.01.2021 online 31 0 Kč x x x
Jednání pracovní skupiny Propagace 15.02.2021 online 7 0 Kč x x x

Seminář pro partnerské organizace realizující aktivitu č. 7 (šablony) 
projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III 22.02.2021 online 64 0 Kč x x x

Webinář k představení Informačního systému projektových záměrů 05.08.2021 online 37 0 Kč x x x
Jednání Regionální stálé konference 24.08.2021 sál Zastupitelstva, KÚ 30 5 793 Kč Office food, s. r. o. občerstvení bez poptávkového řízení



Odbor informatiky 

 

5.4., 16. 5. a 30. 5. 2019  

školení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro všechny uživatele informačního 
systému Krajského úřadu Jihočeského kraje. Ve všech dnech vždy 4 termíny. 

Školení bylo organizováno vlastními silami v budově KÚ. 

 



Odbor kultury a památkové péče
Protistrana

Název IČO

Dny otevřených 
ateliérů

volně přístupná 
akce pro širokou 
veřejnost

celý 
Jihočeský 
kraj

DOA - zajištění občerstvení na vernisáží 11.10.2019 2019 Petr Šíma 72180765 20 000,00
výroba promovidea a poskytnutí zaznamenaného materiálu 2019 NuArt Media, s.r.o. 01467671 30 000,00
DOA - služby k webu 2019 Malák Martin 76435733 6 200,00
Dny otevřených ateliérů 2019 - moderování akce 11.10.2019 2019 Miroslav Mareš Agentura Kultur-Kontakt 63884933 3 630,00
Dny otevřených ateliérů 2019 - hudební produkce při slavnostním 2019 Bc. David Zeman 01774514 11 500,00
Objednáváme u Vás následující úpravy www. stránek pro projekt Dny 
otevřených ateliérů 2019 2019

Malák Martin
76435733 14 990,00

Doména dnyotevrenychatelieru.cz na 1 rok Wedos Internet 2019 WEDOS Internet, a.s. 28115708 175,45
Doména DOA-jc.cz na 1 rok Wedos Internet 2019 WEDOS Internet, a.s. 28115708 175,45

Zwiesel 2019 10 osob

České 
Budějovice/Z
wiesel

Delegace Zwiesel - oběd pro 10 osob 2019 RESTAURACE METROPOL s. r. o. 04967062 2 290,00
Hudební vystoupení - vernisáž Zwiesel 2019 Pošumavská dudácká muzika, spolek 48223077 7 500,00
Tlumočení - prezentace JčK v Německu 2019 PaedDr. Vladimíra Květounová 12934348 3 500,00

Koncert 30. výročí 
pádu želežné opony 130 osob Třeboň

koncert k 30. výročí pádu železné opony v Třeboni 14.11.2019 2019 Musikschule der Stadt Linz 102 900,00
Tlumočení na koncertě k 30. výročí pádu železné opony 14.11.2019 2019 PaedDr. Vladimíra Květounová 12934348 1 600,00
Koncert k 30. výročí pádu železné opony 14.11.2019 - raut 2019 Bc. Martin Voldřich 87690403 20 000,00

Rakouská delegace 10 osob
České 
Budějovice

exkurze "Umění ve městě" 25.11.2019 2019 STINGO s. r. o. 60066164 2 830,00
St. Pölten 23 osob St. Pölten

Celodenní konsekutivní tlumočení - exkurze St. Polten 2019 Benešová Radka 16828968 4 598,00
Výstava skla St. 
Pölten akce pro veřejnost St. Pölten

Výstava skla St. Polten - překlad medailonků 2019 PaedDr. Vladimíra Květounová 12934348 870,00
Školení 
marketingových 
pracovníků 
zřizovaných 
organizací 15 osob

Borovanský 
mlýn

stravování na školení marketingových pracovníků ZO - 6.-7.11.2019 2019 Borovanský mlýn s.r.o. 26114275 11 000,00

Školení zástupců 
ředitelů zřizovaných 
organizací 17 osob

Městský hotel 
Bobík

Finanční 
náklady

Rok 
financováníNázev akce Počet účastníků Místo konání Popis



Vzdělávací tréninkový program 2019 Mgr. Bohuslav Petr 12321362 20 000,00
stravování 2019 Městský hotel Bobík s.r.o. 01627431 14 800,00

Školení zástupců 
ředitel zřizovaných 
organizací 17 osob

Pivovarský 
dvůr Zvíkov

Pronájem školící místnosti 2019 Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o. 27176797 2 000,00
Stravování ve dnech 7. - 8. 3. 2019 2019 Pivovarský dvůr Zvíkov s.r.o. 27176797 14 812,00
Vzdělávací rozvojový program 2019 Mgr.Ladislav Peterka s.r.o. 28133285 20 000,00

Dřevosochařské 
symposium Obři v 
trávě II. veřejná akce Zoo Hluboká

Dřevosochařské sympozium Obři v trávě II.- stravování dřevosochařů 2019 Alena Maurencová s. r. o. 28102584 36 000,00
Dřevosochařské sympozium - Obři v trávě II. - občerstvení na slavnostní 2019 Alena Maurencová s. r. o. 28102584 15 000,00
Dřevosochařské sympozium Obři v trávě II. - služby na akci 2019 Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou 00410829 25 000,00
Dřevosochařské sympozium Obři v trávě II. - produkční zajištění 2019 Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou 00410829 30 000,00
Dřevosochařské sympozium Obři v trávě II.- ubytování sochařů

2019
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, 
Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 00513156 7 200,00

Seminář "Facebook a 
Instagram" pro 
marketingové 
pracovníky 
zřizovaných 
organizací 15 osob

Jihočeská 
vědecká 
knihovna ČB

Jednodenní seminář 19.6.2019 - Facebook a Instagram 2019 Jan Vašek 04551737 2 000,00
Jednodenní seminář 7.6.2019  - Facebook a Instagram 2019 Jan Vašek 04551737 4 000,00

Soutěž o přeshraniční 
umělecký projekt veřejná akce

Soutěž o přeshraniční umělecký projekt - překladatelské a tlumočnické 
služby 2019

PaedDr. Vladimíra Květounová
12934348 4 930,00

Soutěž o přeshraniční umělecký projekt - mediální zastoupení včetně 
 

2019 Petr Pokorný 18286658 10 000,00

Koncert 
NORTHWEST GIRL 
CHOIR veřejná akce

zámek 
Mitrowicz

ozvučení koncertu NORTHWEST GIRL CHOIR 2019 Švehla  Jiří 03763218 5 000,00
zajištění koncertu NORDWEST GIRL CHOIR - zámek Mitrowicz

2019
Spolek Hudební Společnost Úštěk - Musikgesellschaft Auscha

04749740 47 500,00
pronájem prostor pro koncert  NORDWEST GIRL CHOIR 2019 Mitrowicz, a.s. 28392248 5 000,00

Koncert AMA Red 
Tour veřejná akce

Český 
Krumlov

pronájem Rytířského sálu - koncert AMA Red Tour 2019 Národní památkový ústav 75032333 10 000,00



zajištění koncertu AMA Red Tour
2019

Spolek Hudební Společnost Úštěk - Musikgesellschaft Auscha
04749740 47 000,00

Školení ředitel 
zřizovaných 
organizací Orlík 17 osob Marina Orlík

Stravování na odborném semináři 30.- 31.5.2019 2019 Marina Orlík s.r.o. 04492013 16 336,00
Vzdělávací tréninkový program 2019 Mgr. Kubala Petr 65879716 44 000,00

Školení ředitelů 
zřizovaných 
organizací 17 osob

Frankův 
Dvůr, JH

Pronájem kongresové místnosti 2019 Frankův Dvůr s.r.o. 01731947 2 000,00
vzdělávací program 2019 Mgr.Ladislav Peterka s.r.o. 28133285 20 000,00
Stravování 2019 Frankův Dvůr s.r.o. 01731947 19 075,00

Porada s řediteli 
zřizovaných 
organizací, jednodenní 17 osob

Restaurace 
Solnice, ČB

Porada s řediteli příspěvkových organizací dne 13. 12. 2019 - stravování
2019

RESTAURACE SOLNICE a.s.
07137231 7 660,00

Vzdělávací seminář 
pro ředitelé 
zřizovaných 
organizací 12 osob

Vojenské lesy 
a statky ČR

Stravování (oběd 2x; večeře 1x; coffee break 3x) na vzdělávací program 
ve dnech 17. - 18. 4. 2019 2019

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
00000205 10 200,00

Pronájem konferenčních prostor 2019 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 3 000,00
Vzdělávací tréninkový seminář 2019 Mgr. Bohuslav Petr 12321362 20 000,00

Veletrh Travelfest veřjná akce
Výstaviště 
ČB

Zajištění expozice ZO na veletrhu CR Travelfest 2019 2019 Jihočeská centrála cestovního ruchu 72053127 35 000,00

Sklářské sympozium veřejná akce Třeboň
sklářské sympozium - občerstvení na vernisáž 2019 DANSEN a.s. 28073037 14 942,00
sklářský workshop - ubytování účastníků 2019 Zuzana Linhartová 88869024 13 500,00
sklářský workshop - stravování pro účastníky, plná penze

2019
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště,Třeboň, Vrchlického 567 00073181 12 600,00

sklářský worskhop - organizační zajištění včetně propagace
2019

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště,Třeboň, Vrchlického 567 00073181 47 000,00

Workshop kulturní a 
kreativní průmysl 20 osob

Jihočeské 
muzeum ČB

Zajištění občerstvení na workshopu " Kulturní a kreativní průmysly"
2019

Petr Šíma
72180765 4 840,00

Prezentace Schönsee 100 osob Schönsee
Prezentace Schönsee - ozvučení venkovního prostoru 2019 Váchal Václav 61154628 3 680,00



prezentace Schonsee 2019 Maškarní sdružení - spolek pro udržování tradic 63863791 17 580,00
prezentace Schonsee - konzekutivní a simultánní tlumočení 2019 PaedDr. Vladimíra Květounová 12934348 4 000,00
Prezentace Schonsee - občerstvení pro cca 100 osob 2019 DANSEN a.s. 28073037 49 985,00

Konference 
památková péče 30 osob

Hluboká nad 
Vltavou

Zajištění oběda - Hluboká nad Vltavou  31.10.2019 2019 GASTRO HLUBOKÁ s.r.o. 28088565 6 229,00
Odborný výklad a prohlídka SZ Hluboká nad Vltavou, v rámci 

       
2019 Národní památkový ústav 75032333 7 500,00

Školení ORP 
památková péče 45 osob

Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje

občerstvení na pracovní poradu památkové péče 2019 Office Food s.r.o. 05571022 5 669,00



Odbor kultury a památkové péče
Protistrana

Název IČO
Dny otevřených 
ateliérů veřejná akce celý Jihočeský kraj

služby k webu Dny otevřených ateliérů www.dnyotevrenychatelieru.cz 2020 Malák Martin 76435733 17 080,00
Služby k webu Dny otevřených ateliérů 2020 Malák Martin 76435733 4 026,00
Moderování akce Dny otevřených ateliérů 2020 Miroslav Mareš 63884933 0,00
Zajištění občerstvení při vernisáži DOA 2020 Petr Šíma 72180765 0,00
Zajištění doprovodného programu při DOA 2020 2020 Tereza Váchová 06341306 0,00
Zajištění doprovodného programu při DOA 2020 2020 MgA. Eva Volfová 04382218 0,00
Služby k webu otevřených ateliérů 2020 Malák Martin 76435733 16 990,00
Tvorba ilustrací a videa 2020 Lucie Kacrová 01313321 15 000,00
Domény - roční platby 2020 WEDOS Internet, a.s. 28115708 1 052,70

Týden sousedů 8 osob Metropol ČB
Příprava akce Kulturní město Bavorsko-Čechy - Týden sousedů 2020 RESTAURACE METROPOL s. r. o. 04967062 1 331,00

Veletrh Mnichov veřejná akce Mnichov
Veletrh Free 2020 Mnichov 2020 Rapid a.s. 00001040 1 403,60

Asociace krajů ČR 35 osob České Budějovice
Ubytování na AK ve dnech 11.-12.3.2020 2020 CPI Hotels, a.s. 47116757 4 200,00  

přeshraniční 
umělecký projekt veřejná akce

Soutěž o přeshraniční umělecký projekt - překladatelské a tlumočnické služby 2019 PaedDr. Vladimíra Květounová 12934348 4 930,00
Soutěž o přeshraniční umělecký projekt - mediální zastoupení včetně tiskových zpráv 2019 Petr Pokorný 18286658 10 000,00

Finanční 
náklayNázev akce Počet osob Místo konání

Rok 
financováníPopis



Odbor kultury a památkové péče
Protistrana

Název IČO

Dny otevřených ateliérů veřejná akce celý Jihočeský kraj
Zajištění propagace na akci DOA 2021 2021 Alšova jihočeská galerie 00073512 195 000,00
Video služby pro akci Dny otevřených ateliérů 2021 2021 Jan Sommer 07592698 13 000,00
Občerstvení DOA 2021  8.října 2021 2021 Lucie Šímová 11681781 30 000,00
Moderování - Dny otevřených ateliérů 2021 MAREDIV s.r.o. 06599354 5 800,00
zajištění doprovodného programu při Dnech otevřených ateliérů 2021 

   
2021 MgA. Eva Volfová 04382218 4 500,00

Hudební produkce 2021 Beata Hlavenková 68939311 15 000,00
Úpravy webu www.dnyotevrenychatelieru.cz 2021 Malák Martin 76435733 35 000,00
Domény - roční platby 2021 WEDOS Internet, a.s. 28115708 1 228,15

Malířské sympozium veřejná akce Bechyně
Organizační zajištění Malířského sympozia 2021 Alšova jihočeská galerie 00073512 175 000,00

Soutěž o přeshraniční spolupráci veřejná akce
Soutěž o přeshraniční umělecký projekt - překladatelské a tlumočnické 2019 PaedDr. Vladimíra Květounová 12934348 4 930,00
Soutěž o přeshraniční umělecký projekt - mediální zastoupení včetně 
tiskových zpráv 2019

Petr Pokorný
18286658 10 000,00

Seminář pro ředitele zřizovaných 
organizací 17 osob

Vojenské lesy a 
statky ČR, Olšina

Vzdělávání seminář pro ZO v oblasti kultury 2021 Mgr. Bohuslav Petr 12321362 21 997,80
Stravování školení ředitelů příspěvkových organizací, Olšina ve dnech 2021 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 14 600,00
Pronájem prostor na školení ředitelů PO, Olšina 29.6. - 30.6.2021 2021 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 00000205 3 400,00

Školení ředitelů zřizovaných organizací 17 osob
Městský hotel 
Bobík

Stravování školení ředitelů příspěvkových organizací, Volary ve dnech 
11.11.-12.11.2021 2021

Městský hotel Bobík s.r.o.
01627431 18 000,00

Pronájem prostor na školení ředitelů PO, Volary 11.-12.11.2021 2021 Městský hotel Bobík s.r.o. 01627431 3 000,00
Vzdělávací seminář pro ředitelé ZO v oblasti kultury 2021 Mgr. Bohuslav Petr 12321362 21 997,80

Školení marketingových pracovníků 
zřizovaných organizací 23 osob Borovanský mlýn

Stravování - Vz+D42:I42dělávací seminář pro marketingové pracovníky 
ZO JčK v oblasti kultury 2021

Borovanský mlýn s.r.o.
26114275 18 000,00

Školení s řediteli zřizovaných organizací 17 osob Haklovy Dvory
Porada s řediteli PO v oblasti kultury JčK 2021 PRECIS HOLDING s.r.o. 26034077 10 000,00

Adventní koncert veřejná akce České Budějovice
Adventní koncerty JčK-OKPP a JF 2021 Jihočeská filharmonie 00396036 250  000,00

Konference Lidová architektura 50 Písek
Konference - Lidová architektura- zajištění teplých nápojů 2021 Kmenová společnost s.r.o. 02059321 8 050,00
Občerstvení na konferenci Lidová architektura 21.9.2021 2021 Miloslav Císařovský 65969928 4 200,00
Ubytování 2021 Horsecity s.r.o. 02884780 1 100,00

Název akce
Finanční 
náklady

Rok 
financováníPopisMísto konáníPočet osob



Zajištění pohoštění 2021 F.M.C. Gastro s.r.o. 02611635 28 836,00
Odborný výklad a prohlídka 2021 AMEX Co. s.r.o. 25190547 1 760,00
Přednáška na odborné konferenci Lidová architektura dne 21.9.2021 2021 Ing.arch. Jan Pešta 66439833 3 000,00

Školení ORP památková péče
Krajský úřad 
Jihočeského kraje

Občerstvení dne 19.10.2021 2021 Office Food s.r.o. 05571022 2 935,00



Odbor právní a krajský živnostenský úřad

Datum konání Název Počet účastníků Místo konání Cena Poznámka
14.01.2019 Školení pro nové zastupitele obcí 62 Krajský úřad JčK- sál zastupitelstva (prezenčně) 0 Kč Pořádáno KÚ JčK v rámci vlastních sil (bez občerstvení apod.)
16.01.2019 Školení pro nové zastupitele obcí 78 Krajský úřad JčK- sál zastupitelstva (prezenčně) 0 Kč Pořádáno KÚ JčK v rámci vlastních sil (bez občerstvení apod.)
22.01.2019 Školení pro nové zastupitele obcí 83 Krajský úřad JčK- sál zastupitelstva (prezenčně) 0 Kč Pořádáno KÚ JčK v rámci vlastních sil (bez občerstvení apod.)
24.01.2019 Školení pro nové zastupitele obcí 50 Krajský úřad JčK- sál zastupitelstva (prezenčně) 0 Kč Pořádáno KÚ JčK v rámci vlastních sil (bez občerstvení apod.)

09.03.2020
Školení k registru smluv pro 
příspěvkové organizace 75 Krajský úřad JčK- sál zastupitelstva (prezenčně) 0 Kč Pořádáno KÚ JčK v rámci vlastních sil (bez občerstvení apod.)



Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu 

 

1. konference v rámci mezinárodního projektu RAINMAN.  

 

Místo konání: 
Konference se konala ve dnech 25. a 26. 9. 2019 v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
konkrétně zejména v sále zastupitelstva kraje.  

 

Finanční částka: 
Celková částka za konferenci tvořila 79.307, 50 Kč, vyplacena byla následovně: 

21.760 kč – Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České 
Budějovice (catering) 

14.196 Kč – Gastro & Services s.r.o., Mánesova 345/3, České Budějovice (obědové menu, oba dny) 

10.000 Kč – Českobudějovická plavební a.s., Hosín 196, Hluboká nad Vltavou (exkurze po 
protipovodňových opatřeních) 

15.000 Kč – Mgr. Petra Schacherlová, Svážná 23, Brno (tlumočení) 

13.426 Kč – Hotel Malý pivovar, ul. Karla IV. 8-10, České Budějovice (večeře) 

3.825,50 Kč – Ing. Věra Třísková, Na Vyhlídce 492, Včelná (zaměstnanec úřadu – proplacení za nákup 
občerstvení z vlastních zdrojů v prodejně BILLA) 

1.100 Kč  - Ing. Věra Třísková, Na Vyhlídce 492, Včelná (zaměstnanec úřadu – proplacení za platbu 
průvodci města z vlastních zdrojů – nasmlouváno přes informační centrum České Budějovice) 

Veškeré informace o nákladech a způsobu výběru dodavatelů jsou popsány v příloze (odůvodnění 
nákladů předkládané kontrolnímu orgánu v rámci projektu).  

Jelikož se jednalo o akci prováděnou v rámci mezinárodního projektu, bylo po ukončení  
5. monitorovacího období projektu krajskému úřadu proplaceno 85% vynaložených nákladů. 

 

Účast: 
První den konference bylo přítomno 40 účastníků, druhý den 34 účastníků. 

Veřejná zakázka: 
Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, přičemž poptávkové řízení je popsáno v příloze. 
Ohledně oslovených subjektů lze uvést, že obědové menu bylo poptáváno u tří dodavatelů (konkrétně 
Gerbera ČB, Gastro & Services s.r.o. a Office Food), stejně tak nabídka večeří byla poptávána u tří 
dodavatelů (Grandhotel Zvon, Malý pivovar a Solnice). 

 

Organizace akce: 
Celou akci jsme organizovali sami. 



1. 10.10.2019 Salzburg, tlumočení na setkání pracovní skupiny ENERGIE -Pavel Trnka s.r.o.   –  

13 310,00 Kč. 



NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA 7. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ 

PROJETKU RAINMAN (KONFERENCE) V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  

– odůvodnění nákladů 

V rámci 7. mezinárodního setkání partnerů projektu RAINMAN v Českých Budějovicích byly ze strany 

projektového partnera PP6 (Jihočeský kraj) vynaloženy následující náklady: 

1. Stravování  

- Obědy (25. a 26.9.2019): 14.196 Kč 

- Večeře (25.9.2019): 13.426 Kč 

- Catering (coffee breaks 25. a 26.9.2019): 21.760 Kč 

- Občerstvení (balené vody, místní či české tradiční výrobky): 3.825,50 Kč 

Zajištění formy stravování a průběžného občerstvení po dobu trvání setkání vycházelo ze zkušeností 

z předchozích setkání projektových partnerů, kdy na všech předchozích setkáních (konferencích) bylo 

ze strany příslušného partnera, u nějž se setkání konalo, zajištěno stravování ve formě obědového 

menu, společné večeře a průběžného občerstvení ve formě coffee breaků.  

Jihočeský kraj tedy na základě zkušeností zvolil stejný model stravování a zajistil cateringové služby po 

dobu konání celého setkání pomocí vlastní zřizované příspěvkové organizace (školy) formou vertikální 

spolupráce (in-house) dle § 11 zákona o zadávání veřejný zakázek, u níž byly náklady na tuto službu 

vzhledem k objednateli nejvýhodnější, a též byly zohledněny sociální aspekty, tj. zajištění praxe 

studentům zřizované organizace.  

Pro zajištění obědového menu a večeře provedl Jihočeský kraj telefonickou poptávku vždy u tří 

restauračních zařízení, která jsou v docházkové vzdálenosti od konání setkání a nabízí autentické 

prostředí. Na základě nabídek vybral zařízení, které bylo schopno zajistit pohoštění pro cca 45 lidí 

v jednom uceleném prostoru, v požadovaný čas (z důvodu nenarušení programu setkání) a za tržní 

cenu v místě obvyklou.  

Z hlediska hospodárnosti vynaložených nákladů na občerstvení pořídil Jihočeský kraj některé výrobky 

(zejména balené vody) přímým nákupem, neboť jejich zprostředkované dodání by navýšilo jejich cenu.  

2. Překlady a tlumočení 

- Po dobu trvání konference (25. a 26. 9. 2019) i před ní (překlady prezentací, jídelního 

menu apod.): 15.000 Kč  

Pro zajištění hladkého průběhu setkání (konference), jíž se účastnili i čeští hosté (např. zpracovatel 

hlavního výstupu projektu za Jihočeský kraj), bylo ze strany Jihočeského kraje zajištěno též přeložení 

programu konference a tlumočení při prezentacích. Pro zahraniční partnery bylo naopak zajištěno 

přeložení obědového menu a večerní nabídky jídel do anglického jazyka. Překlad do anglického jazyka 

byl využit též pro odbornou prezentaci na téma protipovodňové ochrany na řece Vltavě. Volba 

překladatele byla závislá na ceně v místě obvyklé a zejména na časových možnostech překladatele, 

neboť bylo potřeba zajistit jeho účast po dobu trvání celého setkání. 

3. Exkurze 

- Protipovodňová opatření na řece Vltavě (25.9.2019): 10.000 Kč 

- Protipovodňová ochrana Českých Budějovic (26.9.2019): 1.100 Kč 

Zajištění odborného programu na setkání vycházelo opět ze zkušeností z předchozích setkání 

projektových partnerů. Z hlediska dosahu, nejmenší časové náročnosti a současně prohlídky největšího 



možného počtu realizovaných protipovodňových opatření byla jako odborná exkurze zvolena plavba 

lodí po řece Vltavě, na níž byla realizována série protipovodňových opatření. Na toto téma vznikla 

obsáhlá prezentace, která byla po dobu plavby přednášena, vždy v kombinaci s přímou ukázkou 

opatření. Volba dodavatele plavby byla opět odvislá od možnosti zajištění plavby v přesně 

požadovaném termínu a za tržní cenu v místě obvyklou. 

Druhá exkurze byla opět orientována na protipovodňovou problematiku a byla vybrána na základě 

stejných kritérií, jako plavba lodí. 

 

Shrnutí:  

Jihočeský kraj se v rámci přípravy 7. mezinárodního setkání projektových partnerů projektu RAINMAN 

snažil postupovat vzhledem k vynakládání veřejných finančních prostředků hospodárně, neboť 

všechny vynaložené prostředky nepřevyšovaly tržní ceny v místě a čase obvyklé. Současně nebyly ze 

strany Jihočeského kraje vynakládány žádné veřejné prostředky na zajištění pronájmu konferenčního 

sálu, jeho vybavení či materiální vybavení setkání (konference). Ke konání setkání využil Jihočeský kraj 

vlastní prostory, stejně tak materiální a technické vybavení poskytl z vlastních zdrojů. Ostatní náklady 

Jihočeský kraj vynaložil na služby, které jsou pro konání setkání (na základě zkušeností z předešlých 

šesti setkání) obvyklé.  



Odbor sociálních věcí
*hrazené z programu MV, projekt "Jihočeský kraj podpora prevence kriminality v kraji 2021" UZ 14032 

Akce termín konání Místo konání Finance Specifikace Účastníci Výběr dodavatele

Vzdělávacího seminář na téma 
„Techniky určené k vedení klienta – 
žáka v rámci prevence kriminality“. 
Seminář je určen školním metodikům 
prevence, pedagogům základních a 
středních škol. 08.06.2021

ZŠ Jindřichův Hradec 
(Štítného 121, 
Jindřichův Hradec I) 8 500,00 Kč lektorné

Veřejná zakázka malého 
rozsahu dle SM/18/RK - přímé 

zadání

Setkání pěstounských rodin 
Jihočeského kraje dne 02.10.2021

Areál HOSPORT Staré 
Hodějovice 35 901,00 Kč

5000,00 Kč zajištění programu
8000,00 Kč pronájem prostor a 
sportovišť
22 901,00 občerstvení a 
catering

54
Veřejná zakázka malého 

rozsahu dle SM/18/RK - přímé 
zadání

Setkání pěstounských rodin 
Jihočeského kraje dne 16.10.2021

Areál HOSPORT Staré 
Hodějovice 31 745,00 Kč

5000,00 Kč zajištění programu
8000,00 Kč pronájem prostor a 
sportovišť
18 754,00 občerstvení a 
catering

56
Veřejná zakázka malého 

rozsahu dle SM/18/RK - přímé 
zadání

Vzdělávacího seminář na téma 
„Motivace a podpora školních 
metodiků prevence“. Seminář je určen 
školním metodikům prevence, 
pedagogům základních a středních škol. 06.10.2021

Vyšší odborná škola a 
Střední zemědělská 
škola, Náměstí T. G. 
Masaryka 788, Tábor 13 109,00 Kč

9109,00 Kč - lektorné
4000,00 Kč - občerstvení

36
Veřejná zakázka malého 

rozsahu dle SM/18/RK - přímé 
zadání

 IX. Krajské konference primární 
prevence rizikového chování a 
prevence kriminality 14. - 15. 10. 2021

Střední průmyslová 
škola stavební, České 
Budějovice, Resslova 
2,  Resslova 1579/2 97 579,00 Kč

2780,00 Kč - nájemné
39500,00 Kč - cateringové 
služby
55299,00 Kč - lektorné*

127
Veřejná zakázka malého 

rozsahu dle SM/18/RK - přímé 
zadání

IV. společné výjezdní setkání 
jihočeských manažerů prevence 
kriminality z obcí /MěP a preventistů 
PČR  se zástupci kraj a MVČR 21.- 22. 10. 2021

MONÍNEC s. r. o.,  
Moninec 7 49 197,00 Kč

3570,00 Kč - služby a pohoštění
8000,00 Kč - nájemné, 
částečně*
10627,00 Kč - lektorné*

29
Veřejná zakázka malého 

rozsahu dle SM/18/RK - přímé 
zadání

 „II. ročník výjezdního pracovní setkání 
vedoucích pracovníků městských a 
obecních policii se sídlem na území 
Jihočeského kraje“ 11. - 12. 11. 2021

PRECIS HOLDING 
s.r.o.,  Haklovy Dvory 
2235 46 997,00 Kč

35262,00 Kč - služby a 
pohoštění
7500,00 Kč - nájemné, 
částečně*
4235,00 Kč - lektorné*

28
Veřejná zakázka malého 

rozsahu dle SM/18/RK - přímé 
zadání

Vzdělávacího seminář na téma 
„Techniky určené k vedení klienta – 
žáka v rámci prevence kriminality“. 
Seminář je určen školním metodikům 
prevence, pedagogům základních a 
středních škol. 11.11.2021

MěÚ Prachatice, Velké 
náměstí 3 9 796,00 Kč 9796,00 Kč lektorné

20
Veřejná zakázka malého 

rozsahu dle SM/18/RK - přímé 
zadání

On-line seminář na téma „Práce s 
dítětem a rodinou v akutní fázi 
traumatu“, pro pracovníky orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí KÚ 
Jihočeského kraje i obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností v Jihočeském 
kraji. 07.12.2021 ON-line 3 000,00 Kč 3000,00 Kč lektorné

24
Veřejná zakázka malého 

rozsahu dle SM/18/RK - přímé 
zadání

XIV. Adiktologická konfernce 
Jihočeského kraje 23. - 24. 9. 2021 Hotel Svět, Třeboň 150 000,00 Kč

Zajištěno na základě smlouvy č. 
SPR/OSOV/218/21

150 VŘ malého rozsahu na základě 
popt. řízení

březen ON-line

17

červen Senovážné nám. 9, ČB
14

září Senovážné nám. 9, ČB
14

listopad Senovážné nám. 9, ČB
16

prosinec Senovážné nám. 9, ČB
18

Jednání Komise rady Asociace krajů ČR 
pro sociální věci za účasti členů 
Samosprávy Jihočeského kraje a 
zástupců z MMR a MPSV ČR 6 -7. 10. 2021

LH Dvořák Tábor 
Congress & Wellness
Housův mlýn - údolí 
historie,  Pod 
Holečkovými sady 
383/ 114 276,00 Kč

16630,00 Kč - pronájem prostor
48986,00 Kč - catering a další 
služby
Večerní program Housův mlýn
18000,00 Kč - pronájem prostor 
a organizační zajištění akce
30660,00 Kč - cateringové 
služby

55
Veřejná zakázka malého 

rozsahu dle SM/18/RK - přímé 
zadání

Zajištěno na základě  dvouleté 
smlouvy č. SON/OSOV/171/20
90600,00 Kč
76800,00 Kč
73800,00 Kč
86000,00 Kč
105700,00 Kč

432 900,00 Kč
Zajištění příprav osob vhodných stát se 
osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na 

přechodnou dobu

Veřejná zakázka malého 
rozsahu dle SM/18/RK - 3. 
katergorie, administrováno 

OVZI



Odbor sociálních věcí

Akce termín konání Místo konání Finance Specifikace Účastníci Výběr dodavatele

Vzdělávací seminář krizové 
intervence a dalších témat pro 
metodiky prevence Pedagogicko-
psychologické poradny České 
Budějovice. 20.05.2020

Pedagogicko-
psychologická 
poradna České 
Budějovice, Nerudova 
59
370 04 České 
Budějovice 10 000,00 Kč lektorné

10
Veřejná zakázka malého rozsahu dle 

SM/18/RK - přímé zadání

Vzdělávací seminář krizové 
intervence a dalších témat pro 
metodiky prevence Pedagogicko-
psychologické poradny České 
Budějovice. 02.07.2020

Pedagogicko-
psychologická 
poradna České 
Budějovice, Nerudova 
59
370 04 České 
Budějovice 10 000,00 Kč lektorné

8
Veřejná zakázka malého rozsahu dle 

SM/18/RK - přímé zadání

Vzdělávací seminář krizové 
intervence a dalších témat pro 
metodiky prevence Pedagogicko-
psychologické poradny České 
Budějovice. 16.09.2020

Pedagogicko-
psychologická 
poradna České 
Budějovice, Nerudova 
59
370 04 České 
Budějovice 10 000,00 Kč lektorné

10
Veřejná zakázka malého rozsahu dle 

SM/18/RK - přímé zadání

Vzdělávací seminář krizové 
intervence a dalších témat pro 
metodiky prevence Pedagogicko-
psychologické poradny České 
Budějovice. 24.11.2020

Pedagogicko-
psychologická 
poradna České 
Budějovice, Nerudova 
59
370 04 České 
Budějovice 10 000,00 Kč lektorné

10
Veřejná zakázka malého rozsahu dle 

SM/18/RK - přímé zadání



Jednání Komise rady Asociace krajů 
ČR pro sociální věci za účasti členů 
Samosprávy Jihočeského kraje a 
zástupců z MMR a MPSV ČR 5. - 6. 3. 2020

LH Dvořák Tábor 
Congress & Wellness

139 230,00 Kč

109040,00 Kč - 
catering a další služby 
s tím spojené
30190,00 Kč - 
pronájem prostor a 
další organizační  
zajištění akce

70
Veřejná zakázka malého rozsahu dle 

SM/18/RK - přímé zadání

prosinec ON-line
15

listopad Senovážné nám. 9, ČB

18

Zajištěno na základě  
dvouleté smlouvy č. 
SON/OSOV/171/20

79600,00 Kč
97000,00 Kč

176 600,00 Kč
Zajištění příprav osob vhodných stát 

se osvojiteli, pěstouny nebo 
pěstouny na přechodnou dobu

Veřejná zakázka malého rozsahu dle 
SM/18/RK - 3. katergorie, 

administrováno OVZI



Odbor sociálních věcí

Akce termín konání Místo konání Finance Specifikace Účastníci Výběr dodavatele

 Seniorské hrátky 2019 srpen - září 2019

Český Krumlov
Blatná

Prachatice
Písek
Tábor

Jindřichův Hradec
České Budějovice

871 920,00 Kč Smlouva o dílo - SDL/OSOV/174/19

Nebylo možné 
zjistit, jednalo 
se o veřejnou 
akci

Veřejná zakázka 
malého rozsahu dle 

SM/18/RK - 3. 
katergorie, 

administrováno OVZI

Krajská konference s protidrogovou 
tématikou 17. -18. 10.2019 Hotel Svět, Třeboň 130 000,00 Kč Smlouva o dílo - SPR/OSOV/253/19 150

VŘ malého rozsahu na 
základě popt. řízení

VIII. Krajská konference prevence 
rizikového chování 27. - 28.3.2019

Střední průmyslová škola 
stavební, České 
Budějovice, Resslova 2,  
Resslova 1579/2 52 450,00 Kč

26450,00 Kč - cateringové služby
26000,00 Kč - lektorné

120

Veřejná zakázka 
malého rozsahu dle 
SM/18/RK - přímé 

zadání
 XI. ročníku semináře pro pracovníky 
sociálně-právní ochrany dětí obec. úřadů 
obcí s rozšíou působností v Jihočeském 
kraji 25. - 26. 4. 2019 Hotel Jestřabí s.r.o., 25 940,00 Kč

13940,00 Kč - cateringové služby
12000,00 Kč - lektorné

75

Veřejná zakázka 
malého rozsahu dle 
SM/18/RK - přímé 

zadání

Setkání pěstounských rodin Jihočeského 
kraje dne 11.05.2019

Areál HOSPORT Staré 
Hodějovice 32 992,00 Kč

5000,00 Kč zajištění programu
8000,00 Kč pronájem prostor a 
sportovišť
19992,00 občerstvení a catering 55

Veřejná zakázka 
malého rozsahu dle 
SM/18/RK - přímé 

zadání

Setkání pěstounských rodin Jihočeského 
kraje dne 08.06.2019

Areál HOSPORT Staré 
Hodějovice 32 992,00 Kč

5000,00 Kč zajištění programu
8000,00 Kč pronájem prostor a 
sportovišť
19992,00 občerstvení a catering 58

Veřejná zakázka 
malého rozsahu dle 
SM/18/RK - přímé 

zadání

Konzultace pracovníků ORP 
zabezpečujících agendu náhradní rodinné 
péče v Jihočeském kraji 23.05.2019

Jihočeský kraj - Krajský 
úrad 3 250,00 Kč občerstvení 50

Veřejná zakázka 
malého rozsahu dle 
SM/18/RK - přímé 

zadání



"III. výjezdního setkání jihočeských 
manažerů prevence kriminality obcí/MěP 
a preventistů PČR se zástupci kraje a MV 
ČR 3. - 4. 10. 2019

MONÍNEC s. r. o.,  
Moninec 7 31 290,00 Kč

3000,00 Kč pronájem sálu vč. 
technického vybavení 
18350,00 Kč stravování 
9940,00 Kč ubytování 30 bez popt. řízení

 Preventivní divadelní představení 
zaměřených na seniory na téma „Mě 
neoklameš, Šmejde!

09.10.2019
23.10.2019
13.11.2019
20.11.2019

České Budějovice, Klub 
R51, Riegrova 51
Tábor, Malý sál Střelnice - 
spolkový dům, Žižkova 249
Třeboň, Divadlo J. K. Tyla, 
Masarykovo náměstí 3
Písek, Městská knihovna, 
Alšovo náměstí 76 55 620,00 Kč

53200,00 Kč odměna za 4 x divadelní 
představení
2420,00 Kč pronájem prostoru v ČB

352

Veřejná zakázka 
malého rozsahu dle 
SM/18/RK - přímé 

zadání

Cateringové služby v rámci pořádaného 
semináře prevence kriminality pro 
pedagogy

15.11.2019
Jihočeský kraj - Krajský 
úrad 3 500,00 Kč občerstvení 50

Veřejná zakázka 
malého rozsahu dle 
SM/18/RK - přímé 

zadání

Cateringové služby v rámci pořádaného 
semináře prevence kriminality pro 
pedagogy

25.11.2019
Jihočeský kraj - Krajský 
úrad 2 750,00 Kč občerstvení 35

Veřejná zakázka 
malého rozsahu dle 
SM/18/RK - přímé 

zadání

Pracovní setkání vedoucích pracovníků 
městských a obecních policii se sídlem na 
území Jihočeského kraje

27. -28. 11.2019
 RELAX CENTRUM Mrkáček
Milan Mrkáček,  Dolní 
865/11,  37372 Lišov 30 600,00 Kč

4500,00 Kč - nájemné
12420,00 Kč - stravování
13680,00 Kč - ubytování

23

Veřejná zakázka 
malého rozsahu dle 
SM/18/RK - přímé 

zadání

duben 22

květen 16
říjen 16

prosinec 26

Veřejná zakázka 
malého rozsahu dle 

SM/18/RK - 3. 
katergorie, 

administrováno OVZI

Zajištění příprav osob vhodných stát se 
osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na 

přechodnou dobu

Arkáda sociálně 
psychologické centrum. Z. 

ú.
Husovo nám. 2/24 Písek

382 400,00 Kč

Zajištěno na základě  dvouleté smlouvy 
č. SON/OSOV/137/18

74800,00 Kč
96000,00 Kč
96000,00 Kč

115600,00 Kč



jméno/organizace fakturace Kč firma fakturace Kč Druh VZ firma fakturace Kč Druh VZ

Dansen a.s. 1 566,00

SPŠ, Tábor 1 024,00

Dansen a.s. 1 210,00

SPŠ, Tábor 896,00

Dansen a.s. 1 318,00

SPŠ, Tábor 896,00

04.11.2019
Zasedací místnost č. 325, 
budova KÚ, B. Němcové 
49/3, České Budějovice

Kyberkriminalita 5 Ing. Petr Šmíd, DiS. 9 000,00 x x

07.11.2019
Zasedací místnost č. 325, 
budova KÚ, B. Němcové 
49/3, České Budějovice

Média a manipulace 14 Portus Prachatice 9 000,00 x x

11.11.2019
Zasedací místnost č. 325, 
budova KÚ, B. Němcové 
49/3, České Budějovice

Kyberkriminalita 11 Ing. Petr Šmíd, DiS. 9 000,00 x x

25.08.2021 online v rámci MS Teams
Kyberšikana ve 
školství s aktualitami

6 Ing. Petr Šmíd, DiS. 10 000,00 x x
VZMR bez 
poptávkového řízení

x x x

Koleje a menzy JčU 
(ubytování)

5 100,00

Jihočeská univerzita 
(pronájem prostor)

12 476,00

Borovka event 
(pronájem tech. 
vybavení)

83 210,00

56 740,00 158 757,00 100 786,00
*) Všichni lektoři byli osloveni v režimu VZMR bez poptávkového řízení

10.06.2019
Učebna VT, Střední 
průmyslová školy strojní a 
stavební, Tábor

Moderní metody 
výuky matematiky III

Mgr. Jitka Nováková,
Mgr. Pavel Kolář

Místo konáníTermín 
Počet 

účastníků
Seminář

Lektor     *)

16

16.05.2019
Učebna VT, Střední 
průmyslová školy strojní a 
stavební, Tábor

Moderní metody 
výuky matematiky II

14
Mgr. Jitka Nováková,
Mgr. Pavel Kolář

25.04.2019
Učebna VT, Střední 
průmyslová školy strojní a 
stavební, Tábor 

Moderní metody 
výuky matematiky I

17
Mgr. Jitka Nováková,
Mgr. Pavel Kolář

22.-23.9.2021 kampus Jihočeské 
univerzity

Konference  Kompas 
vzdělávání v 
Jihočeském kraji

150

Tomáš Zatloukal
Václav Korbel
Helena Koldová
Petr Bannert
Zdeněk Slejška
zástupci krajské 
samosprávy, Jihočeské 
univerzity a další

0,00 Koleje a menzy JčU 144 400,00

x

x

x

VZMR bez 
poptávkového 
řízení

VZMR na základě 
poptávkového řízení 
(mailem osloveny 
celkem 4 firmy: KaM 
JčU, Dansen, 
Gastrofest, Catering 
bez hranic)

x x

19 740,00

x

VZMR bez 
poptávkového řízení

VZMR bez 
poptávkového řízení

7 447,00Dansen a.s.

Catering Ostatní služby

x x

x x

VZMR bez 
poptávkového řízení

VZMR bez 
poptávkového řízení



Odbor zdravotnictví

č.objednávky
Částka
(v Kč) 

Č. faktury
Dodavatel                                    

(název)
Dodavatel                         

(IČO)
Datum 
úhrady

Pozn.

000014/2019-1 4 800,00 190100001 Auticentrum, o.p.s. 02426374 20.03.2019 Seminář pro pracovníky Nemocnice 
Jindřichův Hradec, a.s, datum konání 
6.2.2019, 25 účastníků

000014/2019-1 4 800,00 190100001 Auticentrum, o.p.s. 02426374 20.03.2019 Seminář pro pracovníky Nemocnice 
Strakonice, a.s.,  datum konání 
20.2.2019, 25 účastníků

000006/2020-02 72 000,00 2020-0022 Centrum paliativní péče, 
z.ú.

3463583 17.03.2020 Vzdělávací programv paliativní péči 
"ELNEC" pro pracovníky nemocnic Jčk,  
datum konání 3.-5.2.2020, 30 
účastníků

Vše bylo realizováno formou objednávky. 



Veškeré níže uvedené realizované akce, které byly hrazeny z rozpočtu kraje, byly zadány jako veřejné zakázky malého rozsahu bez poptávkového řízení. 

EVVO – 2019 

Akce / Událost Místo konání a datum Finanční částka v Kč uhrazena komu Počet 
účastníků 

Interaktivní seminář pro pedagogy „Celým 
tělem, všemi smysly“ 

Krajský úřad České Budějovice  5. 2. 9 022,-  Mgr. Hana Kotálová (OSVČ) 20 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Hurvínkovy cesty do přírody“ 

Ekocentrum Cassiopeia České 
Budějovice 15. 5. 

11 000,- Mgr. Jana Modrá (OSVČ) 26 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Studánky víly Rozárky“ 

Městská knihovna Písek 16. 5. 7 000,- Mgr. Jana Modrá (OSVČ) 25 

Interaktivní seminář pro pedagogy „Přírodě 
na dosah“ 

Ekocentrum Cassiopeia České 
Budějovice a Vrbenské rybníky   
22. 5.            

11 132,- Česká společnost ornitologická, z.s. Praha 24 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Sedm barev duhy“ 

Krajský úřad České Budějovice  6. 6. 8 267,-   Lipka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání, p.o. Brno 

24 

Seminář pro pedagogy „Začínáme 
s přírodní zahradou v naší školce“ 

Krajský úřad České Budějovice  24. 9.  12 875,-  Ing. Monika Váchová (OSVČ) 25 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Studánky víly Rozárky“ 

Ekocentrum Cassiopeia České 
Budějovice  26. 9. 

18 250,-  Mgr. Jana Modrá (OSVČ) 26 

Interaktivní seminář pro pedagogy „Co se 
skrývá za bludným kořenem“ 

Ekocentrum Cassiopeia České 
Budějovice   27. 9. 

18 250,- Mgr. Jana Modrá (OSVČ) 27 

Interaktivní seminář pro pedagogy „Přírodě 
na dosah“ 

Městská knihovna Písek a městské 
parky 1. 10. 

7 139,- Česká společnost ornitologická, z.s. Praha 22 

Interaktivní seminář pro pedagogy „Učíme 
se venku“ 

Ekocentrum Cassiopeia České 
Budějovice   14. 10. 

10 890,- Vzdělávací centrum Tereza, z.ú. Praha 27 

Workshop pro pedagogy „Praktická 
geologie“  

Přírodovědné muzeum Semenec Týn 
nad Vltavou  15. 10. 

10 800,-  Semenec, o.p.s. Týn nad Vltavou 21 

Interaktivní seminář pro pedagogy „Úžasné 
fyzikální pokusy pro ZŠ i SŠ (a nejen pro 
ně)“ 

Krajský úřad České Budějovice  30. 
10.  

18 210,-  Mgr. Barbora Mikulecká (OSVČ) 24 



Akce / Událost Místo konání a datum Finanční částka v Kč uhrazena komu Počet 
účastníků 

Interaktivní seminář pro pedagogy „Úžasné 
divadlo fyziky – Experimentování v MŠ a na 
1. stupni ZŠ“ 

Krajský úřad České Budějovice  31. 
10.  

18 210,- Mgr. Barbora Mikulecká (OSVČ) 25 

Interaktivní seminář pro pedagogy „Luční 
školka v praxi MŠ“ 

Krajský úřad České Budějovice  8. 11. 8 388,-  Lipka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání, p.o. Brno 

25 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Studánky víly Rozárky“ 

Ekocentrum Cassiopeia České 
Budějovice   18. 11. 

17 850,- Mgr. Jana Modrá (OSVČ) 20 

Seminář pro pedagogy „Ekochování 
v ekovýchově ? Od slov k činům“ 

Krajský úřad České Budějovice  19. 
11. 

10 000,- PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (OSVČ) 20 

Seminář pro odbornou veřejnost „Přírodě 
blízká péče o městské trávníky“ 

Kongresová hala BC AV ČR, v.v.i. 
České Budějovice 19. 11.  

27 100,- Calla – sdružení pro záchranu prostředí, z.s. 
České Budějovice 

86  

Worshop pro pedagogy „Hračkárna aneb 
hračky, které nikde nekoupíte“ 

Krajský úřad České Budějovice  21. 
11.  

7 381,-  Lipka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání, p.o. Brno 

22 

 
 
 
Prezentační soutěž žáků ZŠ a SŠ  
Jihočeského kraje  

Krajský úřad České Budějovice  25. 4. 0 Kč,  akce konaná ve spolupráci krajský úřad a Klub 
ekologické výchovy, z.s. Praha (zdarma využití prostor 
a techniky pro konání akce)    

24 

Seminář Měníme pohled na dopravu 
a mobilitu ve městech ? 

Krajský úřad České Budějovice  3. 10. 0 Kč akce konaná ve spolupráci krajský úřad 
a Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. Olomouc – 
Chomoutov (zdarma využití prostor) 

15 

7. Ekologická konference žáků ZŠ a SŠ 
Jihočeského kraje 

Krajský úřad České Budějovice  
22. 11. 

0 Kč, akce konaná ve spolupráci krajský úřad a Klub 
ekologické výchovy, z.s. Praha (zdarma využití prostor 
a techniky pro konání akce)    

43 

 

 

 

 



EVVO – 2020 

Akce / Událost Místo konání a datum Finanční částka v Kč uhrazena komu Počet 
účastníků 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Hurvínkovy cesty do přírody“ 

Ekocentrum Cassiopeia České 
Budějovice  28. 5. 

9 500,- Mgr. Jana Modrá (OSVČ) 21 

Interaktivní seminář pro 
pedagogy „Co se skrývá za bludným 
kořenem“ 

Ekocentrum Cassiopeia České 
Budějovice  29. 5. 

9 500,- Mgr. Jana Modrá (OSVČ) 26 

Interaktivní seminář pro odbornou 
veřejnost „Zahrada až k lůžku“ (zahradní 
terapie) 

společenský sál Domova důchodců Dobrá 
Voda u Českých  Budějovic 1. 9. 

27 467,- Lipka – školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání, p.o. Brno 

21 

Seminář „Začínáme s přírodní zahradou 
v naší školce“ 

Krajský úřad České Budějovice a ukázková 
přírodní zahrada MŠ Fr. Ondříčka ČB 15. 9.  

10 250,-  Ing. Monika Váchová (OSVČ) 13 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Celým tělem, všemi smysly“ 

Krajský úřad České Budějovice  5. 10. 9 022,-  Mgr. Hana Kotálová (OSVČ) 20 

Interaktivní seminář pro pedagogy – 
online „Úžasné divadlo fyziky – 
Experimentování v MŠ a na 1. stupni ZŠ“ 

zázemí Úžasného divadla Fyziky ÚdiF Brno 
(Rybkova 23)  26. 11.  

19 950,- Mgr. Barbora Mikulecká (OSVČ) 28 

 

EVVO – 2021 

Akce / Událost Místo konání a datum Finanční částka v Kč uhrazena komu Počet 
účastníků 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Půda poklad nejcennější“ 

sál kina Domu kultury a Přírodovědné 
muzeum Semenec Týn nad Vltavou  2. 6. 

22 400,-  Semenec, o.p.s. Týn nad Vltavou 26 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Odpad může být i poklad“ 

Ekocentrum Cassiopeia České 
Budějovice  10. 6. 

11 000,- Mgr. Jana Modrá (OSVČ) 25 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Odpad může být i poklad“ 

Ekocentrum Cassiopeia České 
Budějovice  11. 6. 

8 000,- Mgr. Jana Modrá (OSVČ) 25 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Celým tělem, všemi smysly“ 

Krajský úřad České Budějovice  20. 9. 12 170,-  Mgr. Hana Kotálová (OSVČ) 19 



Akce / Událost Místo konání a datum Finanční částka v Kč uhrazena komu Počet 
účastníků 

Workshop pro pedagogy 2. st. ZŠ 
„Praktická geologie“ 

Přírodovědné muzeum Semenec Týn nad 
Vltavou  21. 9. 

16 850,-  Semenec, o.p.s. Týn nad Vltavou 21 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Přírodě na dosah“ 

Ekocentrum Cassiopeia České 
Budějovice a Vrbenské rybníky   22. 5.            

9 922,- Česká společnost ornitologická, z.s. Praha 25 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Luční školka v praxi MŠ“ 

Krajský úřad České Budějovice  1. 10. 8 388,-  Lipka – školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání, p.o. Brno 

24 

Seminář a workshop pro pedagogy 
„Začínáme s přírodní zahradou v naší 
školce“ 

Montessori kampus České Budějovice 
a certifikovaná přírodní zahrada 
Montessori školy 4. 10. 

14 000,-  Ing. Monika Váchová (OSVČ) 22 

Workshop pro pedagogy 1. st. ZŠ 
„Praktická geologie“ 

Přírodovědné muzeum Semenec Týn nad 
Vltavou  5. 10. 

16 850,-  Semenec, o.p.s. Týn nad Vltavou 15 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Celým tělem, všemi smysly“ 

Krajský úřad České Budějovice  18. 11. 12 170,-  Mgr. Hana Kotálová (OSVČ) 18 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Úžasné fyzikální pokusy pro MŠ a 1. st. 
ZŠ z dílny Divadla fyziky ÚdiF 

Krajský úřad České Budějovice  22. 11. 18 846,- Mgr. Barbora Mikulecká (OSVČ) 13 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Úžasné fyzikální pokusy pro 2. st. ZŠ 
a SŠ z dílny Divadla fyziky ÚdiF 

Krajský úřad České Budějovice  23. 11. 18 846,- Mgr. Barbora Mikulecká (OSVČ) 17 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Odpad může být i poklad“ 

Ekocentrum Cassiopeia České 
Budějovice  2. 12. 

10 000,- Mgr. Jana Modrá (OSVČ) 14 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Hurvínkovy cesty do přírody“ 

Ekocentrum Cassiopeia  České Budějovice 
3. 12. 

10 000,- Mgr. Jana Modrá (OSVČ) 20 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Úžasné fyzikální pokusy pro MŠ a 1. st. 
ZŠ z dílny Divadla fyziky ÚdiF 

Krajský úřad České Budějovice  6. 12. 19 950,- Mgr. Barbora Mikulecká (OSVČ) 18 

Interaktivní seminář pro pedagogy 
„Úžasné fyzikální pokusy pro 2. st. ZŠ 
a SŠ z dílny Divadla fyziky ÚdiF 

Krajský úřad České Budějovice  7. 12. 19 950,- Mgr. Barbora Mikulecká (OSVČ) 19 

 



Akce                                                                   Datum                                       Počet                             Náklady 
                                                                            konání                                       účastníků________________ 
 
Seminář pro pracovníky KÚ, ORP ke 8. 1. 2019                                   27    
zpracovávání hlášení o evidenci  
odpadů za rok 2018 v ISPOP 
Zasedací místnost Kruhový sál  
zastupitelstva JčK  
 
Seminář pro pracovníky KÚ, ORP ke  7. 1. 2020                                   29 
zpracovávání hlášení o evidenci  
odpadů za rok 2018 v ISPOP 
Zasedací místnost Kruhový sál  
zastupitelstva JčK  
 
4. jednání Pracovní skupiny ZEVO        22. 1. 2020                              12 
Zasedací místnost Presscentrum   
KÚ-JčK   
 
5. jednání Pracovní skupiny ZEVO           8. 2. 2020                             10 
Zasedací místnost Presscentrum  
KÚ JčK  
 
Prezentace výstupů Studie                       15. 7. 2020                                     45 
proveditelnosti na možnosti  
energetického využívání odpadů v JčK      
Zasedací místnost Kruhový sál  
zastupitelstva JčK  
 
Odborná porada k problematice              5. 10. 2021                                     30 
odpadů pro II. a III. obce JčK 



zasedací místnost SECESE, KÚ-Jčk              1. část   
 
Odborná porada k problematice           26. 10. 2021                           26  
odpadů pro II. a III. obce JčK 
zasedací místnost SECESE Jčk                      2. část 
 
6. jednání Pracovní skupiny ZEVO         7. 9. 2021                                       45 
a starostů ORP JčK  
Zasedací místnost Presscentrum  
KÚ JčK  
 
7. jednání Pracovní skupiny ZEVO           9. 12. 2021                                     30    
 a starostů ORP JčK                                                          
Zasedací místnost Presscentrum                    on-line                                            
KÚ JčK                                                                  připojení                                  10 
 
Výše uvedené akce byly zorganizovány bez finančních nákladů.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akce                                                                   Datum                                       Počet                                      Náklady (komu uhrazeno) 
                                                                            konání                                       účastníků_______________________________________________________ 
 
Porada s pracovníky OPK obecních 6. – 7. 6. 2019   50-80  3.000,- Kč pronájem sálu (Penzion U Zámku s.r.o. Pluhův Žďár) 
úřadů a ORP, Penzion U Zámku, 
Pluhův Žďár  
 
Porada vodoprávních úřadů  19. – 20. 9. 2019  60-80   5.000,- Kč občerstvení (MAGA s.r.o. Planá n. Luž.)       
Planá nad Lužnicí, hotel Lužnice            2.000,- Kč pronájem sálu (MAGA s.r.o. Planá n. Luž.) 
 
Porada Státní správy lesů a myslivosti, 7. – 8. 11. 2019   25  2.000,- Kč občerstvení (Sovinium Invest s.r.o. Černá v Pošumaví)  
Hotel Racek, Černá v Pošumaví  
 
Jednání pracovní skupiny vodní  5. 3. 2020   11  3.689,- Kč oběd (R plus R s.r.o. Lipno nad Vltavou)  
hospodářství, Povodí Vltavy,         11.495,- Kč tlumočení (Pavel Trnka s.r.o. ČB)  
Lipno nad Vltavou         
(spolupráce s Dolním Rakouskem) 
 
 
 
Uvedené akce, které byly hrazeny z rozpočtu kraje, byly zadány jako veřejné zakázky malého rozsahu bez poptávkového řízení. 
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JIHOČESKÝ KRAJ 

 
 

 
 
 

SMĚRNICE 
 
NÁZEV: Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím 

zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními 
společnostmi  

 
 

ČÍSLO: SM/18/RK 
ZMĚNA Č.: 12 
PLATNOST OD: 9. 4. 2020 
ÚČINNOST OD: 9. 4. 2020 
ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj a jím zřízené příspěvkové organizace a 

založené obchodní společnosti 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí oddělení realizace veřejných zakázek OVZI  

JUDr. Lukáš Glaser, vedoucí OLVV 
Za aktualizaci zodpovídá: Mgr. Aleš Mik, vedoucí OVZI 
Schválil: Rada JK usnesením č. 269/2020/RK-94 ze dne 9. 4. 2020 
Vydáno: v tištěné podobě, na intranetu na adrese: vnitřní předpisy KÚ – směrnice, na internetu 
na adrese: Informace – Pravidla, směrnice a zásady 
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Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: SM/18/RK 
 
Původní vydání  

Platnost od: 20. 1. 2009 

Změna č. 1 1 

Platnost od: 1. 3. 2009 

Předmět změny:  Upřesnění finančních limitů a rozhodování u veřejných zakázek malého rozsahu   

Změna č. 2 2 

Platnost od: 7. 11. 2010 

Předmět změny:  Opatření vyplývající z výsledků auditu - dle výsledku připomínkového řízení a novely zákona 
č.137/2006 Sb. platné od 15. 9. 2010 

Změna č. 3 3 

Platnost od: 12. 12. 2011 

Předmět změny:  Úprava čl. 3 Zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek a jejich 
uveřejňování  odst. č. 6 a nové znění odst. 4 Přílohy č. 4 Postup zadání veřejné zakázky 

Změna č. 4 4 

Platnost od: 1. 6. 2012 

Předmět změny:  Novela zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění od 1. 4. 2012 

Změna č. 5 5 

Platnost od: 9. 10. 2012 

Předmět změny:  

Nová úprava Čl. 3 odst. 5 a 12 a Čl. 7 odst. 2 a 4 a 15 na základě novely zákona o VZ (povinnost 
předběžného oznámení zadávaných veřejných zakázek ve Věstníku veřejných zakázek a 
zveřejňování odůvodnění zadávaných veřejných zakázek profilu zadavatele); nová úprava čl. 
4 odst. 2, 3, 4 a 5 a celého čl. 6 1, 2 (upřesnění vymezení pravomoci vedoucích odborů KÚ, 
hejtmana a rady kraje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Jihočeský krajem m a 
rozhodování o výběru nejhodnější nabídky na veřejnou zakázku zadávanou Jihočeským 
krajem). 

Změna č. 6 6 

Platnost od: 9. 1. 2014 

Předmět změny: 

Úprava v souvislosti se zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon o 
veřejných zakázkách (limity veřejných zakázek malého rozsahu); úprava administrace 
veřejných zakázek (Čl. 4 - kompetence při administraci veřejných zakázek malého rozsahu pro 
ODSH); úprava limitů VZMR (Čl. 4 a 7); úprava zadávání a rozhodování o veřejných 
zakázkách pro potřeby příspěvkových organizací (Čl. 7) - zvýšení limitu pro zadávání 
veřejných zakázek bez souhlasu zřizovatele stanoveného zřizovací listinou; odstranění 
některých povinností stanovených nad rámec zákona - povinnost zveřejňování výzvy k podání 
nabídky na profilu zadavatele u veřejných zakázek malého rozsahu (Čl. 4 a 7), povinnost 
zveřejňovat zadávací řízení na zástupce zadavatele na úřední desce (čl. 8); úprava povinností 
podle § 147a zákona (Čl. 6 a 7); zvýšení limitů (Čl. 8); odstranění duplicity (textu zák. č. 
137/2006 Sb.); technické úpravy textu 

Změna č. 7 7 

Platnost od: 16. 7. 2015 

Předmět změny: Doplnění Čl. 7 o odst. (20); doplnění Čl. 4 o odst. (2e) a (3e);  postup pro SÚS 

Změna č. 8 8 
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Platnost od: 21. 10. 2016 

Předmět změny: Uvedení do souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Změna č. 9 9 

Platnost od: 1. 7. 2018 

Předmět změny: Zapracování povinné kontroly dle nálezu auditu Ministerstva financí ČR. 

Změna č. 10 10 

Platnost od: 1. 8. 2018 

Předmět změny: 
Vznik Odboru veřejných zakázek a investic; stanovení pravidel pro přijímání elektronických 
nabídek; úprava pravidel pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, zveřejňování veřejných 
zakázek malého rozsahu na profilu zadavatele. 

Změna č. 11 11 

Platnost od: 1. 1. 2020 

Předmět změny: Rozšíření výjimky z uveřejňování veřejných zakázek malého rozsahu o mediální a právní 
služby. 

Změna č. 12 12 

Platnost od: 9. 4. 2020 

Předmět změny: Doplnění postupů v době vyhlášeného krizového stavu (do čl.9). 
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Článek 1  
Úvod 

 
(1) Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými 

organizacemi a založenými obchodními společnostmi (dále jen „zásady“) jsou zpracovány ke sjednocení 
postupů při zadávání veřejných zakázek (dále jen „veřejných zakázek“ nebo „zakázek“) Jihočeským krajem 
(dále jen „JčK“) a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi (dále jen „organizace“) od zahájení zadávacího 
řízení, přes jeho pokračování určením druhu a podmínek zadávacího řízení až do jeho ukončení (dále jen 
„administrace zakázky“). 
 

(2) Pro obchodní společnosti založené JčK (dále jen „společnost“) slouží tyto zásady jako doporučení. 
 

(3) Pojmy použité v těchto zásadách vycházejí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „zákon“). 

 
 
 

Článek 2 
Administrace veřejných zakázek, jednotná evidence veřejných zakázek 

 
(1) Administraci zakázek zajišťuje pro JčK a organizace oddělení realizace veřejných zakázek OVZI 

KÚ JčK (dále jen „administrátor“), není-li dále stanoveno jinak. 
 

(2) Veřejné zakázky zadávané nebo administrované JčK v objemech nad 100 tis. Kč bez DPH jsou 
vedeny v jednotné evidenci veřejných zakázek, jejímž správcem je oddělení realizace veřejných zakázek 
OVZI. Za předání údajů do této evidence o veřejných zakázkách, které nejsou administrovány OVZI, 
odpovídají vedoucí příslušných odborů. Podrobnější úpravu jednotné evidence, zejména pravidla pro 
předávání údajů do této evidence, může stanovit ředitel krajského úřadu metodickým pokynem. 

 
 
 

Článek 3  
Zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek  

 
(1)  Zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění.  
 

(2) Návrh na provedení zadání nadlimitní a podlimitní zakázky administrátorovi je oprávněn podat 
v rámci své působnosti vedoucí příslušného odboru krajského úřadu nebo ředitel organizace po předchozím 
písemném schválení příslušným náměstkem hejtmana/ky nebo uvolněným členem rady, popř. ředitelem 
krajského úřadu, týká-li se zakázka vybavení krajského úřadu. Návrh obsahuje druh zadávacího řízení, název 
zakázky včetně přesné specifikace, stanovení předpokládané hodnoty, základní údaje zadávací dokumentace, 
návrh smlouvy nebo obchodních podmínek a další náležitosti uvedené v příloze č. 1.  

 
(3) O zadání nadlimitních a podlimitních zakázek na služby a dodávky a zakázek na stavební práce 

s předpokládanou hodnotou nejméně 2 mil. Kč bez DPH, včetně případného určení účastníků, kteří budou 
přímo vyzváni k podání nabídky, rozhoduje vždy Rada Jihočeského kraje (dále jen „rada kraje“).  
 

(4) V případě požadavku společnosti, aby zadávací řízení na nadlimitní nebo podlimitní veřejnou 
zakázku provedl administrátor, rozhodne rada kraje, zda a za jakých podmínek administrátor toto zadávací 
řízení provede a zároveň schválí obsah smlouvy o takovém úkonu. 
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Článek 4 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – zadavatel JčK 
 

(1) Veřejné zakázky malého rozsahu se dělí do kategorií následujícím způsobem: 
 

Kategorie veřejné 
zakázky 

Druh zakázky předpokládaná hodnota VZ bez DPH 

1. Dodávky, služby, stavební práce do 100 tis. Kč 

2. Dodávky, služby, stavební práce nad 100 tis. Kč do 400 tis. Kč 

3. Dodávky, služby, stavební práce nad 400 tis. Kč do 1 mil. Kč 

4. Dodávky, služby, stavební práce nad 1 mil. Kč do 2 mil. Kč 

5. Stavební práce nad 2 mil. Kč do 6 mil. Kč 

 
 

(2)  Zakázky kategorie 1: 
• Zakázku administruje příslušný odbor. 
• Není nutné pořízení písemného záznamu, je nutno dodržet zásady uvedené v § 6 zákona. 
• Je oprávněn zadat v rámci své působnosti vedoucí odboru KÚ přímým zadáním. 

 
(3)  Zakázky kategorie 2: 

• Zakázku administruje příslušný odbor. 
• Je oprávněn zahájit v rámci své působnosti vedoucí odboru KÚ. 
• Nabídky musí být vyžádány minimálně u 3 dodavatelů. 
• Nabídky dodavatelů musí být učiněny písemně nebo e-mailem. 
• O průběhu výběru je pořízený písemný záznam. 
• O výběru dodavatele zakázky rozhoduje vedoucí příslušného odboru. 
• Smlouvu na veřejnou zakázku uzavírá vedoucí příslušného odboru. 

 
 

(4)  Zakázky kategorie 3: 
• Zakázku administruje v rámci své pravomoci OVZI nebo ODSH. 
• Návrh na zadání veřejné zakázky předkládá administrátorovi vedoucí příslušného odboru KÚ po 

předchozím písemném schválení příslušným členem rady kraje. 
• Je oprávněn zahájit v rámci své působnosti vedoucí OVZI a vedoucí ODSH po schválení věcně 

příslušným členem rady kraje a členem rady kraje, v jehož gesci jsou veřejné zakázky (dále jen 
„radní pro VZ“). 

• Nabídky můžou být písemně vyžádány minimálně u 3 dodavatelů (dopis nebo datová zpráva). 
• Výzva k podání nabídky musí být uveřejněna na profilu zadavatele. 
• Nabídky dodavatelů musí být učiněny písemně nebo elektronicky prostřednictvím elektronického 

nástroje. 
• O průběhu výběru vyhotoví hodnotící komise protokol. 
• O výběru dodavatele zakázky rozhoduje hejtman/ka kraje. 
• Smlouvu na veřejnou zakázku uzavírá hejtman/ka kraje. 

 
(5)  Zakázky kategorie 4: 

• Zakázku administruje v rámci své pravomoci OVZI nebo ODSH. 
• Návrh na zadání veřejné zakázky předkládá administrátorovi vedoucí příslušného odboru KÚ po 

předchozím písemném schválení příslušným členem rady kraje. 
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• Je oprávněn zahájit v rámci své působnosti vedoucí OVZI a vedoucí ODSH po schválení věcně 
příslušným členem rady kraje a radním pro VZ. 

• Nabídky můžou být písemně vyžádány minimálně u 3 dodavatelů (dopis nebo datová zpráva). 
• Výzva k podání nabídky musí být uveřejněna na profilu zadavatele. 
• Nabídky dodavatelů musí být učiněny písemně nebo elektronicky prostřednictvím elektronického 

nástroje. 
• O průběhu výběru vyhotoví hodnotící komise protokol. 
• O výběru dodavatele zakázky rozhoduje hejtman/ka kraje. 
• Smlouvu na veřejnou zakázku uzavírá hejtman/ka kraje. 

 
(6)  Zakázky kategorie 5: 

• Zakázku administruje OVZI. 
• Návrh na zadání veřejné zakázky předkládá administrátorovi vedoucí příslušného odboru KÚ po 

předchozím písemném schválení příslušným členem rady kraje. 
• Je oprávněn zahájit v rámci své působnosti vedoucí OVZI po schválení radou kraje. 
• Nabídky můžou být písemně vyžádány minimálně u 3 dodavatelů (dopis nebo datová zpráva). 
• Výzva k podání nabídky musí být uveřejněna na profilu zadavatele. 
• Nabídky dodavatelů musí být učiněny písemně nebo elektronicky prostřednictvím elektronického 

nástroje. 
• O průběhu výběru vyhotoví hodnotící komise protokol. 
• O výběru dodavatele zakázky rozhoduje rada kraje. 
• Smlouvu na veřejnou zakázku uzavírá hejtman/ka kraje. 

 
(7)  Administrátor nesmí opakovaně vyzývat k účasti stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno 

předmětem plnění zakázky či jinými mimořádnými okolnostmi zadání. 
 
 

Článek 5  
Zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách pro potřeby příspěvkových organizací 

 
(1)  Veřejné zakázky malého rozsahu organizací se dělí do kategorií následujícím způsobem: 

 
Kategorie veřejné 
zakázky 

Druh zakázky předpokládaná hodnota VZ bez DPH 

1. Dodávky, služby, stavební práce do 100 tis. Kč 

2. Dodávky, služby, stavební práce nad 100 tis. Kč do 400 tis. Kč 

3. Dodávky, služby, stavební práce nad 400 tis. Kč do 1 mil. Kč 

4. Dodávky, služby, stavební práce nad 1 mil. Kč do 2 mil. Kč 

5. Stavební práce nad 2 mil. Kč do 6 mil. Kč 

6. Dodávky, služby, stavební práce Více než limit pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu 

 
(2)   Nestanoví-li zřizovací listina jinak, jsou organizace zřízené krajem oprávněny bez souhlasu 

zřizovatele zadávat zakázky ve výši předpokládané hodnoty nepřesahující 2 mil. Kč bez DPH. Při zadání 
veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 2 mil. Kč bez DPH, zastupuje zřizovanou 
organizaci zřizovatel (OVZI) jako administrátor. Zřizovatel může na její žádost zastupovat organizaci též při 
administraci zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesahuje 2 mil. Kč bez DPH, a to v případě, že má 
volnou kapacitu pro administraci zakázky. Zastoupením není dotčena odpovědnost organizace jako zadavatele 
zakázky za stanovení podmínek zadávacího řízení.  
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(3)  Návrh na provedení zadávacího řízení veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou více než 2 mil. 
Kč bez DPH předkládá administrátorovi ředitel organizace jako statutární zástupce po předchozím souhlasu 
příslušného člena rady kraje a vedoucího zřizovatelského odboru. Obsah návrhu na provedení zadání zakázky 
je zpracován v souladu s přílohou č. 1 těchto zásad. Vedoucí OVZI předkládá na jednání rady kraje text 
Zadávací dokumentace, rada kraje schvaluje její znění a zahájení zadávacího řízení. Rada kraje může u 
veřejných zakázek vždy upravit znění Zadávací dokumentace nebo pozměnit či doplnit okruh účastníků, kteří 
budou přímo vyzváni k podání nabídky. 
 

(4)  Administrace veřejných zakázek prováděná pro organizaci se řídí pravidly pro zadávání nadlimitních 
a podlimitních zakázek dle Čl. 3 a Čl. 6 těchto zásad, při zadání musí administrátor i organizace dbát i 
společných ustanovení uvedených v Čl. 8 s přihlédnutím ke skutečnosti, že zadavatelem je v celém průběhu 
zadávání těchto zakázek organizace. 

 
(5)  Zakázky kategorie 1: 

• Zakázku administruje organizace. 
• Není nutné pořízení písemného záznamu, je nutno dodržet zásady uvedené v § 6 zákona. 
• Je oprávněn zadat v rámci své působnosti ředitel organizace přímým zadáním. 

 
(6)  Zakázky kategorie 2: 

• Zakázku administruje organizace. 
• Je oprávněn zahájit v rámci své působnosti ředitel organizace. 
• Nabídky musí být vyžádány minimálně u 3 dodavatelů. 
• Nabídky dodavatelů musí být učiněny písemně nebo e-mailem. 
• O průběhu výběru je pořízený písemný záznam. 
• O výběru dodavatele zakázky rozhoduje ředitel organizace. 
• Smlouvu na veřejnou zakázku uzavírá ředitel organizace. 

 
(7)  Zakázky kategorie 3: 

• Zakázku administruje organizace. 
• Je oprávněn zahájit v rámci své ředitel organizace. 
• Nabídky můžou být písemně vyžádány minimálně u 3 dodavatelů (dopis nebo datová zpráva). 
• Výzva k podání nabídky musí být uveřejněna na profilu zadavatele. 
• Nabídky dodavatelů musí být učiněny písemně nebo elektronicky prostřednictvím elektronického 

nástroje. 
• O průběhu výběru vyhotoví hodnotící komise protokol. 
• O výběru dodavatele zakázky rozhoduje ředitel organizace. 
• Smlouvu na veřejnou zakázku uzavírá ředitel organizace. 

 
(8) Zakázky kategorie 4: 

• Zakázku administruje organizace. 
• Je oprávněn zahájit v rámci své ředitel organizace. 
• Nabídky můžou být písemně vyžádány minimálně u 3 dodavatelů (dopis nebo datová zpráva). 
• Výzva k podání nabídky musí být uveřejněna na profilu zadavatele. 
• Nabídky dodavatelů musí být učiněny písemně nebo elektronicky prostřednictvím elektronického 

nástroje. 
• O průběhu výběru vyhotoví hodnotící komise protokol. 
• O výběru dodavatele zakázky rozhoduje ředitel organizace. 
• Smlouvu na veřejnou zakázku uzavírá ředitel organizace. 

 
(9)  Zakázky kategorie 5: 

• Zakázku administruje OVZI. 
• Návrh na zadání veřejné zakázky předkládá administrátorovi ředitel organizace po předchozím 

písemném schválení vedoucím zřizovatelského odboru a příslušným členem rady kraje. 
• Je oprávněn zahájit prostřednictvím OVZI ředitel organizace po schválení radou kraje. 
• Nabídky můžou být písemně vyžádány minimálně u 3 dodavatelů (dopis nebo datová zpráva). 
• Výzva k podání nabídky musí být uveřejněna na profilu zadavatele. 
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• Nabídky dodavatelů musí být učiněny písemně nebo elektronicky prostřednictvím elektronického 
nástroje. 

• O průběhu zadání vyhotoví hodnotící komise protokol. 
• O výběru dodavatele zakázky rozhoduje po schválení radou kraje ředitel organizace. 
• Smlouvu na veřejnou zakázku uzavírá ředitel organizace. 

 
(10)  Zakázky kategorie 6: 

• Zakázku administruje OVZI. 
• Návrh na zadání veřejné zakázky předkládá administrátorovi ředitel organizace po předchozím 

písemném schválení vedoucím zřizovatelského odboru a příslušným členem rady kraje. 
• Je oprávněn zahájit prostřednictvím OVZI ředitel organizace po schválení radou kraje. 
• OVZI zajistí postup podle zákona. 
• O výběru dodavatele zakázky rozhoduje po schválení radou kraje ředitel organizace. 
• Smlouvu na veřejnou zakázku uzavírá ředitel organizace. 

 
(11) V případě rozšíření nebo úpravy rozsahu zakázky kategorie 5 a 6, oznámí ředitel organizace 

záměr uzavřít dodatek smlouvy vždy administrátorovi (OVZI), který ve spolupráci s ním zajistí postup podle 
§ 222 zákona. Ředitel organizace nesmí sám bez předchozího souhlasu rady kraje uzavřít dodatek ke smlouvě 
na veřejnou zakázku navyšující cenu zakázky o více než 300 tis. Kč bez DPH. Uzavření dodatku, který 
navyšuje cenu zakázky kategorie 5 a 6 o více než 100 tis. Kč bez DPH a méně než 300 tis. Kč bez DPH 
schvaluje příslušný člen rady kraje a radní pro VZ. 

 
(12) U rozšíření nebo úpravy rozsahu zakázky kategorie 4 na dodávky nebo služby oznámí ředitel 

organizace OVZI záměr uzavřít dodatek v případě, že konečná cena smlouvy a jejích dodatků přesáhne 2 mil. 
Kč bez DPH. 

 
(13) Organizace evidují všechny veřejné zakázky malého rozsahu kategorie 2 v Evidenci veřejných 

zakázek malého rozsahu v systému Tender arena. 
 

 
Článek 6 

Přijímání, otevírání a hodnocení nabídek účastníků 
 

(1) Nabídky u veřejných zakázek zadávaných podle zákona jsou od 18. 10. 2018 podávány pouze 
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídky na veřejné zakázky malého rozsahu mohou být 
podávány buď písemně, nebo elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. Obálky s nabídkami u 
veřejných zakázek malého rozsahu jsou přijímány na podatelně KÚ, prostřednictvím elektronického nástroje, 
e-mailem nebo v sídle organizace. Příslušný administrátor je povinen s předstihem písemně informovat 
podatelnu KÚ o tom, že v konkrétním zadávacím řízení mohou být doručovány písemné nabídky s uvedením 
lhůty, ve které tak účastníci o zakázku mohou učinit. Přijetí nabídek bude předem s podatelnou projednáno. U 
došlých nabídek provede podatelna KÚ na obálku záznam o datu a čase doručení ve tvaru dd mm rrrr/hh mm. 
 

(2) Ke každé veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 400 tis. Kč bez DPH bude zadavatelem 
jmenována hodnotící komise. Hodnotící komise je usnášeníschopná, pokud se jednání zúčastní nadpoloviční 
většina jejích členů, popř. náhradníků: 
a) pro zakázky zadávané podle zákona min. pětičlenná hodnotící komise (včetně náhradníků jejich členů), 

která provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek a doporučí 
zadavateli pořadí nabídek (nabídky jsou dešifrovány elektronickým nástrojem bez možnosti účasti 
účastníků); 

b) pro veřejné zakázky malého rozsahu (nejméně 1 mil.) – administrátor jmenuje min. pětičlennou hodnotící 
komisi (včetně náhradníků jejich členů), která provede otevírání obálek (za umožnění přítomnosti 
účastníků – pouze v případě nabídek podaných v listinné podobě) posouzení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení a hodnocení nabídek a doporučí zadavateli pořadí nabídek;  

 c) pro veřejné zakázky malého rozsahu (nejméně 400 tis. a nedosahující 1 mil. Kč bez DPH) – administrátor 
jmenuje min. tříčlennou hodnotící komisi (včetně náhradníků jejich členů), která provede otevírání obálek 
(za umožnění přítomnosti účastníků – pouze v případě nabídek podaných v listinné podobě) posouzení 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek a doporučí zadavateli pořadí nabídek; 
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d) členové hodnotící komise jsou navrhováni dle rozsahu a významu zakázky ze členů zastupitelstva a rady 
kraje, zaměstnanců organizací, nezávislých odborníků a zaměstnanců KÚ. Do hodnotící komise je vždy 
jmenován alespoň jeden člen zastupitelstva nebo rady kraje včetně jeho náhradníka, jedná-li se o zakázku 
nejméně 1 mil. Kč bez DPH. 

 
 

Článek 7 
Rozhodování o výběru nejvhodnější nabídky, podpis smlouvy – zadavatel JčK 

 
(1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zakázky zadávané JčK rada kraje, s využitím ust. § 59 

odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, svěřuje: 
a) vedoucímu příslušného odboru KÚ, příp. zástupci příslušného vedoucího odboru v době nepřítomnosti 

vedoucího odboru a vedoucím odboru pověřenému 
1. u zakázek kategorie 1 na dodávky, služby a stavební práce zadávaných dle čl. 4 těchto zásad, 
2. u zakázek kategorie 2 na dodávky, služby a stavební práce zadávaných dle čl. 4 těchto zásad, 

b) hejtmanovi/ce kraje, příp. náměstkovi hejtmana/ky, který zastupuje hejtmana/ku v době její nepřítomnosti 
nebo době, kdy hejtman/ka nevykonává funkci, 
1. u zakázek kategorie 3 na dodávky, služby a stavební práce zadávaných podle čl. 4 těchto zásad, 
2. u zakázek kategorie 4 na dodávky, služby a stavební práce zadávaných podle čl. 4 těchto zásad, 
 

(2) Rada kraje rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky zakázky zadávané JčK u zakázek 
s předpokládanou hodnotou více než 2 mil. Kč bez DPH.  
 

(3) Podpisy dokumentů spojených se zadáváním veřejných zakázek Jihočeského kraje se řídí příslušným 
ustanovením Organizačního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje. 1 

 
(4) Všechny smlouvy a objednávky uzavřené JčK na veřejné zakázky v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH 

včetně jejich dodatků a změn jsou zveřejňovány v registru smluv. Uveřejněním smlouvy v registru smluv je 
nahrazena povinnost uveřejnění smlouvy a výše skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele  
dle § 219 zákona. Za splnění povinností uvedených v § 219 zákona odpovídá výlučně příslušný odbor KÚ, 
který předložil návrh zadání veřejné zakázky.  

 
 

Článek 8 
Zvláštní ustanovení pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje 

 
(1)  Příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje provádí zadávací řízení na veřejné 

zakázky samostatně prostřednictvím svého oddělení zadávání veřejných zakázek. 
 

(2)  U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou více než 2 mil. Kč bez DPH schvaluje zahájení 
zadávacího řízení a výběr nejvhodnější nabídky vždy rada kraje (vyjma veřejných zakázek  
zadávaných podle čl. VI., odst. 2, písm. h) Zřizovací listiny SÚS JK). Materiály pro jednání rady kraje 
jsou předkládány prostřednictvím OVZI.  

 
(3)  V případě, že je nutno zajistit souvislou opravu či modernizaci krátkého úseku silnice, který byl 

vyřazen z důvodu nemožnosti dodržení některé podmínky metodického pokynu pro čerpání finančního 
příspěvku z rozvojového fondu EU nebo SFDI, může Správa a údržba silnic Jihočeského kraje objednat a 
uhradit stavební práce ze svých provozních nebo investičních prostředků bez předchozího výběrového řízení 
za předpokladu, že předpokládaná hodnota bude v limitu veřejné zakázky malého rozsahu a bude odsouhlasena 
členem rady kraje zodpovědným za dopravu a radním pro VZ. 

 
  

 
1 V souladu s Čl. 6,  Ř/2/REDI Organizační řád Krajského úřadu Jihočeského kraje může hejtman/ka udělit plnou moc 

k podepisování písemností jiným osobám 



  
11 

 
Článek 9 

Společná ustanovení 
 

(1)  U veřejných zakázek na pravidelné nebo opakující se dodávky nebo služby musí zadavatel stanovit 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jako součet předpokládaných hodnot všech obdobných veřejných 
zakázek, které jsou zadavatelem pořizovány v aktuálním účetním období. To neplatí u takového plnění, jehož 
cena je v průběhu účetního období proměnlivá a je pořizováno podle aktuální potřeby zadavatele (např. 
potraviny, pohonné látky, jízdenky, letenky apod.). 

 
(2) Na profilu zadavatele nemusí být uveřejněna Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu, jejíž předmětem plnění je pořízení předprojektové a projektové dokumentace staveb včetně 
geometrických plánů, nebo výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

 
(3) Na profilu zadavatele nemusí být uveřejněna Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu, jejíž předmětem plnění jsou mediální služby, právní služby a pořízení právních informačních 
systémů. 

 
(4)  O výjimce z povinnosti uveřejnit Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

profilu zadavatele, kterou stanovují tyto zásady, rozhoduje na návrh zadavatele příslušný radní a radní pro VZ.   
 
(5)  V případě potřeby zadání veřejné zakázky na dobu neurčitou je předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky stanovena jako předpoklad ceny plnění za čtyři roky trvání smlouvy. 
 

(6) Pokud není možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu z opodstatněných důvodů dodržet 
předepsaný počet oslovených dodavatelů (zejména z důvodu specifického předmětu plnění veřejné zakázky, 
postavení dodavatele na trhu apod.) musí být tyto důvody popsány v návrhu zadání VZ a schváleny příslušným 
radním a radním pro VZ. Tím nejsou dotčena ostatní pravidla vztahující se na zakázku podle kategorie VZ dle 
těchto zásad. 

 
(7)  Návrh zadání veřejné zakázky musí být zadavatelem předložen administrátorovi (OVZI) minimálně 

30 dní před plánovaným jednáním RK. 
 

 
(8)  V případě víceprací o hodnotě více než 300 tis. Kč bez DPH (bez započtení méněprací) musí 

předložení materiálu na jednání rady kraje schválit porada vedení kraje. Materiál na jednání porady vedení 
kraje předkládá příslušný odbor. 
 

(9)  O vyloučení účastníků a námitkách účastníků rozhoduje hejtman/ka2. O vyloučení účastníků a 
námitkách účastníků u organizací rozhoduje ředitel organizace. 
 

(10)  Zadavatel může být v zadávacím řízení v odůvodněných případech zastoupen zástupcem 
zadavatele. Návrh administrátora na zastoupení zadavatele v zadávacím řízení musí být zdůvodněn. Zástupce 
zadavatele je stanoven zejména z důvodu, kdy je potřeba při zadávání použít speciální odborné znalosti, které 
kraj či organizace nemá možnost zajistit jinak, nebo v případě, kdy se očekává, že při zadávání dojde ke 
značnému rozsahu objemu činností zadavatele nebo jsou omezeny aktuální kapacitní možnosti administrátora.  
Se zástupcem zadavatele musí být sepsána smlouva. Pro jmenování členů komisí pro otevírání obálek a pro 
posouzení a hodnocení nabídek a pro postup hodnocení se použijí přiměřeně ustanovení čl. 5 a 6 těchto zásad.  

 
(11)  OVZI předkládá radě kraje po skončení každého pololetí přehled všech veřejných zakázek 

nad 100 tis. Kč uskutečněných v tomto období. Přehled je generován z evidence veřejných zakázek, kterou 
spravuje OVZI nebo z Evidence veřejných zakázek malého rozsahu v systému Tender arena. 
 

(12)  Jestliže se na veřejnou zakázku zadávanou podle těchto zásad vztahují i jiná pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek (např. u prostředků z fondů EU atd.), postupuje se při zadání této zakázky vždy podle 
přísnějšího předpisu.  

 
2 Usnesení č. 912/2012/RK-99 
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(13) Jestliže má organizace zájem o nákup použitého stroje či dopravního prostředku, který je na trhu 

nabízen a jehož nákup je ekonomicky výhodný, tj. jeho kupní cena je nižší než obvyklá tržní cena takového 
stroje či dopravního prostředku, může jej organizace zakoupit z vlastních investičních prostředků bez 
předchozího výběrového řízení. Před pořízením použitého stroje či dopravního prostředku bude zpracován 
odborný posudek. Pořizovací cena musí být v limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu a bude odsouhlasena 
příslušným členem rady kraje a radním pro VZ. 
 

(14) OVZI nebo ODSH vždy pořizuje projektovou dokumentaci, ve všech stupních, pro kraj i organizace 
bez ohledu na cenu takové projektové dokumentace v případech: 

- pozemních staveb s předpokládanými náklady stavebních prací nejméně 10 mil. Kč bez DPH, 
- vodohospodářských staveb s předpokládanými náklady stavebních prací nejméně 10 mil. Kč bez 

DPH. 
V ostatních případech mohou v souladu s těmito zásadami zadat projektovou dokumentaci a řídit proces 
pořízení této dokumentace i odbory KÚ či organizace samostatně, vždy však informují OVZI o přípravě 
takového zadání a zajistí, aby zpracovaná projektová dokumentace odpovídala pravidlům pro zadávání 
veřejných zakázek. 
 

(15) Kontrola jednotlivých kroků zadávání veřejných zakázek je prováděna prostřednictvím 
programového vybavení a na profilu zadavatele. 

 
(16) V době vyhlášených bezpečnostních opatření stanovených zvláštními právními předpisy3, kdy není 

současně možné učinit opatření, které by umožňovalo provedení standardního zadávacího řízení podle zákona, 
nemusí být veřejná zakázka zadána v zadávacím řízení podle zákona4 ani podle této směrnice.  V době 
vyhlášeného krizového je příslušným odborem pro veřejné zakázky zadávané krajem dle této směrnice 
zpravidla KHEJ.  

 
(17) I v případě, kdy není nutné zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle zákona a této směrnice, 

musí administrátor a příslušný odbor postupovat s péčí řádného hospodáře a v souladu s principy  efektivnosti, 
účelnosti a hospodárnosti. V každém případě však musí administrátor nebo příslušný odbor přednostně 
zkoumat, zda jsou naplněny podmínky pro postup v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona. V případě, 
že jsou tyto podmínky naplněny a nehrozí nebezpečí z prodlení, je povinen administrátor nebo příslušný odbor 
postupovat v jednacím řízení bez uveřejnění.   

 
(18) V případě, kdy není veřejná zakázka v době vyhlášených bezpečnostních opatření zadána v zadávacím 

řízení podle zákona a této směrnice, rozhoduje hejtmanka kraje o zadání/poptávce veřejné zakázky, uzavření 
a podpisu smlouvy samostatně, pokud k tomu dle svého uvážení nezmocní třetí osobu. Tento postup je striktně 
omezen na situace, kdy je dodávka zboží nebo služeb nezbytná, nesnese odkladu a má přímý vztah 
k vyhlášeným bezpečnostním opatřením. Hejtmanka kraje informuje radu kraje o uzavřených smlouvách 
následně. 

 
(19) V případě příspěvkových organizací rozhoduje v době vyhlášených bezpečnostních opatření 

o nezbytném a neodkladném zadání veřejné zakázky nad 2 mil. Kč bez DPH, jejím schválení a 
podpisu smlouvy ředitel organizace samostatně. Ředitel organizace informuje radu kraje o 
uzavřených smlouvách následně. 

 
(20) V případě, že veřejná zakázka nemá přímý vztah k vyhlášeným bezpečnostním opatřením, je nutné ji 

zadat standardním postupem podle zákona a této směrnice.  
 

  

 
3 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 241/2000 Sb., o 
hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
4 viz ust. § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek 10 

Působnost a účinnost zásad 
 

(1) Zásady včetně příloh jsou závazné pro Jihočeský kraj a jím zřízené organizace. 
 

(2) Směrnice SM/18/RK změna č. 12 byla schválena Radou Jihočeského kraje usnesením  
č. 269/2020/RK-94 ze dne 9. 4. 2020 a nabývá účinnosti dnem 9. 4. 2020. 

 
(3) Všechny úkony zahájené podle směrnice SM/18/RK před účinností změny č. 12, budou 

dokončeny podle znění zásad účinného v době jejich zahájení. 
 
 
 
 
 
             Mgr. Bc. Antonín Krák v.r.     Mgr. Ivana Stráská v.r. 
 radní pro veřejné zakázky          hejtmanka kraje 
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Příloha č. 1 Návrh zadání veřejné zakázky   
 

NÁVRH ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
předkládá jako požadavek na vypsání zadávacího řízení vedoucí příslušného odboru nebo ředitel organizace 
popř. společnosti:  
 
NÁZEV AKCE: (podle schváleného rozpočtu) 
podrobný popis předmětu veřejné zakázky 
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………...………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
předpokládaný termín zahájení prací..........................................................................................…………… 
předpokládaný termín dokončení prací.......................................................................................…………… 
předpokládané finanční náklady akce…………………………………………………….…….…………… 
finanční krytí a) z rozpočtu kraje popř. rozpočtového výhledu kraje …..……………………………………. 
 b) konkrétní uvedení jiného zdroje (doložit příslib).................….…………………………… 
 c) v případě vlastních zdrojů organizace potvrdit ředitelem PO….…………………………… 
 d) v případě vlastních zdrojů společnosti potvrdit ředitelem….………………………………. 
− návrh hodnotících kriterií, dle ekonomické výhodnosti nabídek vč. určení jejich váhy 
................................................................................................................................................…………….……
….................................................................................................................................................…………….… 
− návrh složení komise 
člen (titul, jméno, funkce, odbor) náhradník (dtto) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
− návrh firem, které by mohly zakázku provádět (název, adresa) pro veřejné zakázky malého rozsahu, 

zakázky zadávaných podle zákona nebo návrh zakázky přes e-tržiště pro dané komodity bez 
stanovení firem 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................…………….. 
− požadavky na základní a profesní způsobilost a ekonomickou a technickou kvalifikaci 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………… 
− jméno a tel. číslo osoby, která zadání veřejné zakázky zpracovávala……………………………………… 
− příslušný odbor……………………………………………………………………………………………… 
− osoba, se kterou bude zadání konzultováno………………………………………………………………… 
Je-li zadavatelem příspěvková organizace, bude vlastníkem nově vzniklého majetku: 
a) JčK nebo b) organizace 
Jméno a podpis předkladatele 
V případě zakázek pro JčK nebo KÚ vedoucí odboru  
(příkazce operace)……………………………………… 
Souhlas odpovědného člena rady ……………………………………………………………………………… 
V případě PO její ředitel vč. souhlasu vedoucího zřizovatelského odboru…………………………………… 
 
Přílohy: 
1) Zadávací podmínky (dle § 36) 
2) Návrh smlouvy nebo obchodních podmínek 
3) Doklad o finančním krytí akce z jiných zdrojů 
4) Požaduje-li zadavatel zadání veřejné zakázky administrátorem - Plná moc zadavatele (vzor viz příloha č. 5) 
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Příloha č. 2 Postup při zadávání veřejných zakázek – příspěvkové organizace    
 

      
      

Finanční limit v Kč 
bez DPH Druh zakázky Schválení zadání, výzvy, zájemců, 

komisí Rozhodnutí o zakázce Podpis smlouvy, 
objednávky 

Podpis dodatků 

Do 2 mil. Kč bez DPH            všechny druhy 
 

ředitel organizace 
 

ředitel organizace ředitel organizace ředitel organizace 

  

  

  

Více než 2 mil. Kč bez 
DPH  všechny druhy ředitel organizace 

po schválení Radou Jihočeského kraje 
po schválení RK 

ředitel organizace  ředitel organizace  

ředitel organizace do 
100 tis. Kč bez DPH 

 
ředitel organizace 

po schválení 
příslušným radní a 

radním pro VZ (nad 
100 tis. Kč bez DPH)  

 
ředitel organizace 

po schválení RK (nad 
300 tis. Kč bez DPH) 

ředitel organizace 
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 Příloha č. 3 Postup při zadávání veřej. zakázek KÚ, JčK  

        

  

Finanční limit v Kč 
bez DPH Druh zakázky 

Schválení zadání (zahájení 
zadávacího řízení, výzvy, zájemců, 

komisí) 

Rozhodnutí o přidělení 
zakázky Podpis smlouvy, (objednávky) 

nejvýše 100 tis. 
běžné provozní výdaje úřadu 

a JčK 
služby, stavební práce 

vedoucí příslušného odboru 
 

vedoucí příslušného odboru 
 

vedoucí příslušného odboru 
 

nad 100 tis.  
do 400 tis. 

pro potřebu úřadu a JčK 
služby, dodávky, stavební 

práce 

vedoucí příslušného odboru 
 

vedoucí příslušného odboru 
 

vedoucí příslušného odboru 
 

nad 400 tis.  
do 1 mil. 

pro potřebu úřadu a JčK 
služby, dodávky, stavební 

práce 

vedoucí příslušného odboru (návrh 
zadání) a vedoucí OVZI/ODSH 

po odsouhlasení radním pro investice 
hejtman/ka hejtman/ka  

nad 1 mil. do 2 mil. 
pro potřebu úřadu a JčK 

služby, dodávky, stavební 
práce 

vedoucí příslušného odboru (návrh 
zadání) a vedoucí OVZI/ODSH 

po odsouhlasení radním pro investice 
 

hejtman/ka hejtman/ka 

nad 2 mil.  
 

pro potřebu úřadu a JčK 
služby, dodávky, stavební 

práce 

Rada Jihočeského kraje 
 

Rada JčK 
 

hejtman/ka 
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Příloha č. 4 Postup zadání veřejné zakázky  
 

(1) Pro zadání veřejné zakázky administrátorem je nezbytné zpracovat příslušným odborem KÚ 
nebo organizací (společností) návrh zadání (viz příloha č. 1). Za specifikaci předmětu veřejné zakázky 
a věcnou správnost zadávací dokumentace zodpovídá předkladatel. 

(2) Návrh na zadání veřejné zakázky obsahuje (příloha č. 1): 
a) stanovení podmínek zadávacího řízení v rozsahu stanoveném zákonem vč. návrhu hodnotících kriterií 

dle zákona 
b) návrh složení komise  
c) návrh dodavatelů, kteří by mohli zakázku provádět (veřejná zakázka malého rozsahu, zjednodušené 

podlimitní řízení a jednací řízení) 
d) návrh lhůt pro realizaci a finanční krytí 
e) další náležitosti, které zpracovatel zadání pokládá za podstatné 
f) požadavky na prokázání základní a profesní způsobilosti a ekonomické a technické kvalifikace 

dodavatele - § 75, § 77, § 78 a § 79 ZZVZ 
g) jméno a telefon kontaktní osoby, u které mohou účastníci uplatnit své dotazy 
h) příslušný odbor  
i) osoba, se kterou bude zadání konzultováno 
j) podpis předkladatele a příslušného radního 
k) doložení finančního příslibu 
l) určení vlastníka nového majetku 
m) požaduje-li zadavatel zadání veřejné zakázky administrátorem - Plná moc zadavatele (organizace, 

společnost) - příloha č. 5 
n) návrh smlouvy nebo obchodních podmínek 

(3) Složení komise musí odpovídat rozsahu a významu veřejné zakázky tak, aby bylo zaručeno 
objektivní posouzení nabídek a vyloučeno uplatnění jiných zájmů. U zakázek s hodnotou vyšší než 300 
mil. Kč má většina členů komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky.  

(4) Komise pro otevírání obálek může být sestavena v min. počtu 3 členů. 
(5) Hodnotící komise jsou jmenovány pro všechny typy zadávání veřejných zakázek nad 400 tis. 

Kč bez DPH a jejich členové jsou podle rozsahu a významu zakázky navrhováni dle článku 6  
(u zakázek nejvýše do 1 mil. Kč bez DPH – min. 3 členové, u zakázek nejméně 1mil. Kč bez DPH – 
min. 5 členů). 

(6) Pro organizační a administrativní zajištění činnosti komise určí zadavatel tajemníka komise. 
Tajemník komise, pokud není současně jmenován členem komise, se nesmí podílet na jakékoliv věcné 
činnosti komise (posuzování, hodnocení, rozhodování); pouze organizuje zasedání komise a zajišťuje 
její administraci (pozvánky na jednání, podpisy prohlášení o nepodjatosti, příprava nezbytných 
podkladů stanovisek pro jednání, zápisy z jednání, zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, 
korespondence, zveřejňování, zpracování písemné zprávy zadavatele apod.). Na KÚ je tajemníkem 
komise určován pracovník administrátora. Tajemník komise uchovává všechny dokumenty spojené s 
průběhem zadávacího řízení pro zadavatele. Pokud pro zadavatele (JčK, krajský úřad, organizace, 
společnost) vykonává smluvně zadavatelskou činnost jiná právnická osoba, je tajemníkem komise 
jmenován vždy zástupce této právnické osoby. 

(7) Při zpracovávání návrhů na zadání veřejné zakázky musí být přihlíženo ke lhůtám nutným 
pro zpracování nabídek tak, aby zadání veřejné zakázky a výběr nejvhodnější nabídky proběhlo 
v dostatečném předstihu a neohrozilo navržený čas realizace zakázky. 

(8) Vlastní zadání veřejné zakázky zajišťuje: 
a) vedoucí příslušného odboru do finančního limitu 400 tis. Kč bez DPH. 
b) OVZI/ODSH pro veřejné zakázky nad 400 tis. Kč a nedosahující 2 mil. Kč bez DPH, a zakázky 

schvalované radou kraje, vedoucím OVZI/ODSH po předešlém odsouhlasení členem rady kraje 
odpovědným za veřejné zakázky.  

c) organizace, pro veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nepřesahující 2 mil. Kč 
bez DPH schvalované řediteli těchto organizací. OVZI/ODSH je povinen prostřednictvím 
administrátora poskytnout těmto organizacím metodickou pomoc při zpracovávání zadání veřejných 
zakázek a současně oprávněn kontrolovat průběh zadávání veřejných zakázek v těchto organizacích. 
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(9) Bude-li zadávací řízení v souladu s Čl. 9 odst. 10 zásad realizováno s využitím zástupce 
zadavatele, musí tento zástupce postupovat v souladu se zásadami a ve spolupráci se zadavatelem. 

(10) Administrátor veřejné zakázky předkládá návrh zadávací dokumentace ke schválení pověřené 
osobě nebo radě kraje podle Čl. 3 a 4 těchto zásad a po schválení zajišťuje další průběh zadávacího 
řízení. 

(11) Všechny smlouvy a objednávky z veřejných zakázek na 50 tis. Kč jsou uveřejňovány v registru 
smluv 

 (12) U všech veřejných zakázek zadávaných dle zákona vypracuje zadavatel písemnou zprávu 
zadavatele a do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení ji zveřejní na profilu zadavatele – 
administrátor v součinnosti se zadavatelem. 

 (13) Pokud jsou postupy zadávání veřejných zakázek (např. u fondů EU atd.) přísnější než 
upravené postupy těmito zásadami, musí zadavatel postupovat podle postupů přísnějších. 
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Příloha č. 5 Plná moc zadavatele – vzor  
 
 

PLNÁ MOC 
 

Uděluji tímto ve smyslu § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, plnou moc Jihočeskému 
kraji, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650, zastoupenému Mgr. Ivanou 
Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje, k zastupování  
 
………………………(název zadavatele),  
………………………(adresa sídla),  
zastoupeného ………………….. (jméno),  
……………………… (označení statutárního orgánu),  
 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „…………………………“ (název zakázky). 
 
Plná moc se vztahuje na všechny úkony veřejného zadavatele ve smyslu § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyjma úkonů uvedených v odst. 2 tohoto 
ustanovení (výběr dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo 
rozhodnutí o námitkách). 
 
 
 
 
V …………………. dne ……………                        ……………………………………………….. 
   (jméno, označení statut. orgánu, podpis) 
 
 
 
 
 
Tuto plnou moc přijímám. 
 
 
V Českých Budějovicích dne ……………..             …………………………………………………. 
                                   Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje 
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Vážený pan 
JUDr. Milan Kučera, Ph.D 
ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje 
 
 
 
Vážený pane řediteli,  
 
v souladu s § 61 odst. 3 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ve 
smyslu směrnice Jihočeského kraje č. SM/18/RK, Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským 
krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi, Vám 
v rámci plné moci udělené Jihočeskému kraji k zastupování …………………… (název zadavatele), 
………………………. (adresa sídla), zastoupeného …………………… (označení statutárního 
orgánu), v zadávacím řízení za podmínek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „…………………………“ (název zakázky) 
ukládám zajistit administraci této veřejné zakázky. 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne ………………… 
 
 
 
 
 
Mgr. Ivana Stráská 
hejtmanka Jihočeského kraje 
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Vážená paní/Vážený pan 
 
………………………….. 
Odbor veřejných zakázek a investic  
Oddělení realizace veřejných zakázek 
 
 
Vážená paní/Vážený pane, 
 
v souladu s čl. 2 odst. 1 směrnice Jihočeského kraje č. SM/18//RK, Zásady pro zadávání veřejných 
zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními 
společnostmi, Vás ustanovuji osobou oprávněnou k administraci veřejné zakázky 
„………………………..“ (název zakázky). 
 
Současně Vás žádám o doložení prohlášení ve smyslu § 44 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Štěpán Vondráček  
vedoucí oddělení realizace veřejných zakázek 
Odbor veřejných zakázek a investic  
Krajský úřad Jihočeského kraje 
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