
I.  

Dne 5. 3. 2021 jsme od Vás obdrželi žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem žádosti jsou následující informace: 

1. Počet registrovaných subjektů v pozici výrobce vína, počet registrovaných subjektů v pozici 
prodejců sudového vína. 
2. Jaký byl celkový počet kontrolních vstupů ÚKZUZ (u všech subjektů) v roce 2019 a 2020. 
3. Jaký byl počet kontrolních vstupů se zaměřením kontroly vinařských produktů a spojených 
povinností v roce 2019 a 2020. 
4. Jaký byl počet kontrolních vstupů se zaměřením kontroly na vedení evidenčních knih v roce 
2019 a 2020. 
5. Jaký byl počet nevyhovujících zjištění ve vztahu k evidenčním knihám v roce 2019 a 2020. 
 
Získané údaje budou použity v rámci zpracování bakalářské práce, tedy pro studijní účely. 
Informace prosím poskytnout emailem na níže uvedenou adresu. Za jejich poskytnutí předem 
děkuji. 
 

Tímto sdělujeme: 
 

1. Počet registrovaných výrobců vína dle § 11, zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a 
vinařství je 2236.  Prodejců sudového vína dle §16b výše uvedeného zákona je 596.  

2. Celkový počet kontrolních vstupů ÚKZUZ (u všech subjektů) byl v roce 2019 1225, 
v roce 2020 1300. 

3. ÚKZÚZ nekontroluje vinařské produkty. V roce 2019 bylo uskutečněno 625 kontrol 
subjektů s povinností podávat prohlášení dle § 29, zákona č. 321/2004 Sb. o 
vinohradnictví a vinařství. V roce 2020 bylo takto zkontrolováno 422 subjektů. 

4. Dle § 37, zákona č 321/2004 Sb. odst. 1 je ÚKZÚZ kontrolním orgánem pokud jde o 
vinohradnictví. Kontrola evidenčních knih ohledně výroby vinařských produktů je 
primárně v náplni SZPI. 
 
 

Souhrnné údaje o kontrolách v roce 2019 jsou uvedeny v Situační a výhledové správě réva 
vinná a víno zveřejněné na internetových stánkách portálu farmáře: 
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-komodity/reva-vinna-a-
vino/situacni-a-vyhledove-zpravy/ v kapitole 7.4. 
 

 

II.  

Dne 5. 3. 2021 jsme od Vás obdrželi žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem žádosti jsou následující informace: 

1. Byla vinice na pozemku p.č. 816/1 k.ú. Veselí nad Moravou vysazena na základě 
povolení? Pokud ano žádáte o zaslání kopie tohoto či těchto povolení. 



2. Kolik pěstitelů aktuálně obhospodařuje vinici na pozemku p.č. 816/1 k.ú. Veselí nad 
Moravou? Pokud je pěstitelů více, má nadepsaný správní orgán přehled o tom, který 
z pěstitelů hospodaří na které části uvedeného pozemku? 

 

Tímto sdělujeme: 
 

1. Vinice registrační číslo 780723/0001 o ploše 335 m² byla vysázena na základě povolení 
č.j. 7738/OTK/ORV/2018, ze dne 28.3. 2018. Kopie tohoto rozhodnutí je přílohou. 

2. Správní orgán na Váš podnět uskutečnil dne 8. 8. 2019 kontrolu o které jste byli 
následně informováni dopisem č.j. UKZUZ 146482/2019 ze dne 28. 8. 2019.  Při 
kontrole byl správnímu orgánu předložen kontrolovanou osobou seznam 
podpachtovních smluv. Protože žádná podpachtovní smlouva nebyla uzavřena na 
plochu nutnou pro registraci vinice dle ust. § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 321/2004 Sb., 
neeviduje ÚKZÚZ jednotlivé pěstitele na částech pozemku p.č. 816/1 k.ú. Veselí nad 
Moravou. 

 
 

III.  

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 
134/2016 Sb. (dále i „ZZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne 
vyhovění žádosti? 

Od 1. 1. 1993 Ústřední kontrolní a zkušební ústav (dále jen „povinný subjekt“) nezřídil 
žádnou příspěvkovou organizaci ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 
Sb. (dále i „ZZVZ“). 

 

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

Od 1. 1. 1993 povinný subjekt nezaložil ani jinou právnickou osobu ve smyslu § 4 odst. 
1 písm. e) bod 1. a bod 2. ZZVZ. 

 

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

Od 1. 1. 1993 povinný subjekt nezaložil žádnou právnickou osobu. 

 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 
vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 

Povinný subjekt vertikálně nespolupracuje s žádnou právnickou osobou.  

 



Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 

Povinný subjekt horizontálně nespolupracuje s žádným veřejným zadavatelem.  

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZZVZ? 

1) Zajištění služeb ostrahy majetku 2021 – 2025, Systémové číslo: P20V00001105, 
nadlimitní VZ 

Část 1 – FORCORP GROUP spol. s r.o., se sídlem Hodolanská 413/32, Hodolany, 779 
00 Olomouc, IČO: 27841031, vysoutěžená cena plnění za měsíc včetně DPH 
74.974,50 Kč, tj. vysoutěžená cena za celou dobu trvání zakázky včetně DPH 
(48 měsíců) 3.598.776,19 Kč.  

Část 2 – FORCORP GROUP spol. s r.o., se sídlem Hodolanská 413/32, Hodolany, 779 
00 Olomouc, IČO: 27841031, vysoutěžená cena plnění za měsíc včetně DPH 
74.974,50 Kč, tj. vysoutěžená cena za celou dobu trvání zakázky včetně DPH 
(48 měsíců) 3.598.776,19 Kč.  

Část 3 – FORCORP GROUP spol. s r.o., se sídlem Hodolanská 413/32, Hodolany, 779 
00 Olomouc, IČO: 27841031, vysoutěžená cena plnění za měsíc včetně DPH 
34.363,31 Kč, tj. vysoutěžená cena za celou dobu trvání zakázky včetně DPH 
(48 měsíců) 1.649.438,89 Kč.  

Část 4 –  Sdružení společností BRYVECASTA s.r.o. a Gama Facility, spol. s r.o. 
založené dle § 2716 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 
za účelem získání a realizace veřejné zakázky. Společnost byla založena 
Smlouvou o společnosti ze dne 18. 11. 2020. Společníky této společnosti jsou 
BRYVECASTA s.r.o. se sídlem v Olomouci, Holická 1173/49a, PSČ 779 00, 
IČO: 24762695 ( jako „vedoucí společník“) a společnost Gama Facility spol. 
s r.o., se sídlem v Olomouci, Holická 1173/49a, 779 00, IČO: 03228657 (jako 
„společník“). Vysoutěžená cena plnění za měsíc včetně DPH 73.275,72 Kč, tj. 
vysoutěžená cena za celou dobu trvání zakázky včetně DPH (48 měsíců) 
3.517.235 Kč.  

2) Dodávka chromatografu LC MS/MS, Systémové číslo: P20V00000876, nadlimitní VZ,  

 AMEDIS spol. s r.o., se sídlem Bobkova 786/4, 198 00 Praha 9, IČO: 48586366, 
vysoutěžená cena 9.087.100 Kč včetně DPH.  

 

3) Služby VPN pro ÚKZUZ 2020 – 2024, Systémové číslo: P20V00000556, nadlimitní VZ 

 T - Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 148 00, IČO: 
64949681, cena sjednaná ve smlouvě 3.757.507 Kč bez DPH. 

 



Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásady transparentnosti podle § 6 
ZZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod 
výjimku dle § 29 písm. k) ZZVZ? 

Právní služby nejsou využívány.  

 

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 

Ministerstvo zemědělství 

Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační 
struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců 
konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi 
nimi. 

Doloženo samostatnými:  

Příloha č. 1  - Organizační schéma,  

Příloha č. 2 – Počet zaměstnanců 

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

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský využívá jako svůj profil zadavatele 
elektronický nástroj E-ZAK na adrese: 
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1071.html 

 

Zároveň využívá pro zadávaní veřejných zakázek elektronické tržiště Gemin na adrese 
(od      1. 7. 2017 však nikoliv jako další profil zadavatele): 
https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-ustredni-kontrolni-a-zkusebni-us 

 

 


