
Přeji dobrý den, 
 
jmenuji se S. K. a jsem studentem Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době 
zpracovávám diplomovou práci na téma "Administrativní náklady zadávání veřejných 
zakázek" na katedře veřejných financí. A proto prosím, s odvoláním na zákon 106/1999 
sbírky o svobodném přístupu k informacím, o vyplnění následujícího dotazníku za Město Ústí 
nad Orlicí. V případě nutnosti se prosím pokuste alespoň o co nejlepší hrubý odhad daných 
částek. 
 
Předem děkuji za odpověď. 
S pozdravem, 
 
Jméno a příjmení: S. K. 
Bydliště:   
Datum a místo narození:  
 
Dotazník – administrativní náklady zadávání veřejných zakázek: 
 
1. Jakým z následujících způsobů je organizován proces zadávání veřejných zakázek ve Vaší 
organizaci (nehodící se smažte, lze i kombinace níže uvedených). 
 a) Centrální nákupní středisko 
 b) Decentralizovaná nákupní střediska 
 c) Outsourcing – externí subjekt 
 d) Jinak (doplňte): 
 
2. Kolik přepočtených pracovníků se této agendě věnuje (včetně přepočtení daného úvazku v 
případě, že náplní práce daného pracovníka není pouze zadávání veřejných zakázek – např. 
pracovník je zaměstnaný na plný úvazek, ale agendě věnuje pouze polovinu svého 
celoročního pracovního fondu, tedy jeho úvazek vzhledem k agendě veřejných zakázek je 
0,5)? 
 
3. Jaké jsou jejich mzdové náklady, včetně pojistného placeného zaměstnavatelem, za rok 
2010? 
 
4. V případě, že nelze zjistit jejich mzdové náklady, do jaké platové třídy jsou daní 
zaměstnanci zařazeni dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě? 
 
5. Nakupujete v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek i externí služby? Pakliže ano, 
jaká byla jejich hodnota za rok 2010? 
 
6. Jaké další prostředky (např. nákup softwaru, školení pracovníků, pojištění odpovědnosti, 
atd.) Vaše organizace vynaložila v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek za rok 2010? 
 
7. Jaký objem finančních prostředků za rok 2010 byl Vaší organizací vyplacen na veřejné 
zakázky? 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. K. 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne 16. března 2011 
Č.j.: 8773/2011/TAJ/927/Ka 
 
 
 
Odpověď na dotazník – administrativní náklady zadávání veřejných zakázek 
 
 
Dobrý den,  
odpovídám Vám na dotazník „Administrativní náklady zadávání veřejných zakázek“, který 
jste nám zaslal dne 8. března 2011. 
 
 
 

1. Jakým z následujících způsobů je organizován proces zadávání veřejných 
zakázek ve Vaší organizaci? 
 
Decentralizovaná nákupní střediska. 

 
2. Kolik přepočtených pracovníků se  této agendě věnuje? 
 

Na městském úřadě není zaměstnanec, který má ve své  pracovní náplni pouze 
zadávání veřejných zakázek. Na této agendě se  v roce 2010 podíleli 3 zaměstnanci 
investičního odboru MěÚ. V průměru každý z nich odpracoval na zadávání veřejných 
zakázek 0,15 úvazku. 

 
3. Jaké jsou jejich mzdové náklady, včetně pojistného placeného zaměstnavatelem? 
 

Mzdové náklady jsou vypočítány přepočtem úvazků. Mzdové náklady činí cca 
160.200,-Kč. 

 
4. V případě, že nelze zjistit jejich mzdové náklady, do jaké platové třídy jsou daní 

zaměstnanci zařazení, dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě? 

 

 
 

Městský ú řad 
Ústí nad Orlicí  

 

Tajemník úřadu 
 
Sychrova 16 * Ústí nad Orlicí 562 24 * tel.: 465 514 222 



Uvedené mzdové náklady jsou vypočítány, jako odhad z celoročního pracovního 
fondu zaměstnanců. Pro upřesnění uvádíme, že dva zaměstnanci jsou zařazení v 9. 
platové třídě a jeden zaměstnanec v 11. platové třídě. 
 

5. Nakupujete v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek i externí služby?  
Pakliže ano, jaká byla jejich hodnota za rok 2010? 
 
3 akce za  104.400,-Kč. 
 

6. Jaké další prostředky (např. nákup softwaru, školení pracovníků, pojištění 
odpovědnosti, atd.) Vaše organizace vynaložila v souvislosti se zadáváním 
veřejných zakázek za rok 2010? 
 
0,-Kč 

 
6. Jaký objem finančních prostředků za rok 2010 byl Vaší organizaci vyplacen na 

veřejné zakázky? 
 

110 000 000,-Kč. 
 

 
 
 
 
 
 

 
     JUDr. Eva Kalousková 
         tajemnice MěÚ    
 


