
KHS KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.BOX 141, tel. 485 253 111, posta@khslbc.cz, ID nfeai4j

Libereckého kraje lC 71009302

V Liberci dne 5.3.2021

C. j.: KHSLB 03157/2021
Sp. znacka:
vyrizuje: Ing. savický
Váš dopis c. j.:
Pocet |istu/prÍ[oh:1/1

Poskytnuti informace dle zákona c. 106/1999 Sb.

na základe Vaši žádosti ze dne 1.3.2021 zasílám Vámi požadované informace.

jaké konkrétni príspevkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. C) a d) zákona c.
134/2016 Sb. (dále i ,,ZVZ"), byly povinným subjektem zrízeny, a to od 1.1.1993 do dne
vyhovení žádosti?

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen khs LK) nezrídila
v uvedeném období žádnou príspevkovou organizaci.

jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona c. 134/2016
Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovení žádosti?

KHS LK v uvedeném období nezaložila žádnou právnickou osobu ve smyslu § 4, odst. 1, písm.
e), bod 1. a bod 2. zákona C.134/2016 Sb.

jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2.
zákona c. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne
vyhovení žádosti?

KHS LK v uvedeném období nezaložila žádnou právnickou osobu, která nespadá pod definici
§ 4, odst. 1, písm. e) bod 1. a bod 2. zákona c. 134/2016 Sb.

jaké 3 nejvýznamnejší zakázky byly uzavreny v kalendárním roce 2020 na základe vertikální
spolupráce dle § 11 zákona c. 134/2016 Sb.?

KHS LK neuzavrela v roce 2020 žádnou zakázku na základe vertikální spolupráce dle § 11 zákona
C. 134/2016 Sb.

jaké 3 nejvýznamnejší zakázky byly uzavreny v kalendárním roce 2020 na základe
horizontálni spolupráce dle § 12 zákona c. 134/2016 Sb.?

KHS LK neuzavrela v roce 2020 žádnou zakázku na základe horizontálnI spolupráce dle § 12
zákona c. 134/2016 Sb.
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c.j.: KHSLB 03157/2021

jaké 3 nejvýznamnejší verejné zakázky byly uzavreny v kalendárním roce 2020
s dodavateli, kterí nejsou verejným zadavatelem podle ZVZ?

KHS LK v roce 2020 nerealizovala žádnou nadlimitní verejnou zakázku.

jakým zpusobem zajišt'uje povinný subjekt dodrženi zásadu transparentnosti podle § 6
ZVZ ve vztahu k verejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadajIcI pod
výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ?

KHS LK nerealizovala zakázku malého rozsahu na právni služby.

jaká organizacní složka státu je prímo nadrízená povinnému subjektu?

Nadrízeným orgánem KHS LK je ministerstvo zdravotnictví.

Prosím o sdelení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizacní
struktury), vcetne uvedení odboru, sekci a oddeleni, uvedení poctu zamestnancu
konkrétních odboru, oddeleni a sekcí a vyjádrení vztahu nadrízenosti a podrízenosti mezi
nimi.

Viz. príloha.

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, vcetne vlastního profilu zadavatele ve
smyslu § 214 povinný subjekt používá?

Profil zadavatele KHSLK: https://www.eqordion.cz/nabidkaGORD|ON/profi|KHSLK

S pozdravem

Ing. Adam savický
reditel odboru ekonomicko-provozního

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, P.O. Box 141, 460 31 Liberec 1, tel. 485 253 111
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Organizacní struktura Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sIdfem v Liberci

+ systemizovaný pocet zamestnancu
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