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Vážený pane, 

Ústavnímu soudu byla 4. března 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, ve které jste požádal o zaslání souboru informací. K Vašim dotazům sděluji 

následující: 

 

1.  Ústavním soudem nebyly zřízeny žádné příspěvkové organizace ve smyslu § 4 odst. 1 

písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

2. Ústavním soudem nebyly založeny žádné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. 

e) bod 1. a bod 2. ZVZ. 

3. Ústavním soudem nebyly založeny žádné právnické osoby, které nespadají pod definici 

§ 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. ZVZ. 

4. V kalendářním roce 2020 nebyly uzavřeny žádné zakázky na základě vertikální nebo 

horizontální spolupráce dle § 11 a § 12 ZVZ. 

5. V kalendářním roce 2020 byly s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle 

ZVZ uzavřeny pouze 2 zakázky, které odpovídají Vámi zadaným kritériím: 

a. veřejná zakázka: „Dodávka automobilů vyšší třídy“, dodavatel: RENOCAR a.s., se 

sídlem Podolí 445, 664 03 Podolí Hustopeče, IČO: 00487121, hodnota zakázky: 6 115 

536 Kč bez DPH, 

b. veřejná zakázka: „Postupná rekonstrukce interiérů budovy sídla Ústavního soudu – 

1. až 4. etapa“, dodavatel: QDS Group a.s., se sídlem Kneslova 700/1, 618 00 Brno, 

IČO: 28265971, hodnota zakázky: 18 942 430,34 Kč bez DPH. 

6. Ústavní soud neuzavírá veřejné zakázky malého rozsahu na právní služby, neboť 

disponuje vlastním odborným aparátem. 

7. Ústavnímu soudu není nadřízena žádná organizační složka státu. 

8. Organizační strukturu Ústavního soudu naleznete pod odkazem Organizace ÚS | 

Ústavní soud (usoud.cz) včetně vyjádření vzájemné nadřízenosti a podřízenosti a počtu 

zaměstnanců. 

https://www.usoud.cz/organizace-us
https://www.usoud.cz/organizace-us


9. Ve smyslu § 214 ZVZ používá povinný subjekt adresu: Organizace ÚS | Ústavní soud 

(usoud.cz). 

 

Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou. 

 

S pozdravem 

          

                                                                  

JUDr. Vlastimil Göttinger, Ph.D. 

               generální sekretář Ústavního soudu 
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