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Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. (5) písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ‘‘). 

Město Jindřichův Hradec, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení §2 odstavec (1) InfZ, obdržel 
prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací následujícího obsahu: 

1) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále 
i ,,ZVS‘‘), byly povinným subjektem zřízeny , a to za celou dobu existence povinného subjektu? 

2) 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 za celou dobu existence povinného subjektu? 

3) 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 za celou dobu existence povinného subjektu? 

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

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

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

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

8) Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 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. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele , včetně vlastního profilu zadavatele 
ve smyslu § 214 povinný subjekt používá? 

Shora uvedené žádosti o poskytnutí informací povinný subjekt řádně posoudil a žadateli poskytuje 
následující odpovědi. 

1) Zřízené příspěvkové organizace jsou:   

-   Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121, se sídlem Štítného 121/I, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČO: 70981931 

-   Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160, se sídlem Janderova 160/II, 377 
01 Jindřichův hradec, IČO: 70878706 

-  Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746, se sídlem Jarošovská 746/II,  
377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 70981949 



-  Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592, se sídlem Vajgar 592/III, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČO: 70876908 

-  Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, se sídlem Vajgar 692/III, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČO: 70981957 

-  Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54, se sídlem Větrná 54, 377 01 Jindřichův 
Hradec, IČO: 70878714 

Mezi předmět činnosti výše uvedených základních škol spadá:  poskytování základnícho 
vzdělávání, poskytování školního stravování a zabezpečení závodního stravování pro 
zaměstnance a pro důchodce těchto příspěvkových organizací. 

Mezi doplňkové činnosti výše uvedených základních škol spadá: hostinská činnost, 
podnájem učeben, podnájem tělocvičen, podnájem prostor souvisejících se školou, 
podnájem ploch pro reklamní účely, podnájem hřiště, pořádání odborných kurzů, 
školení a jiných vzělávacích akcí. 

-  1. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Růžová 39, se sídlem Růžová 39/II, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČO: 70981965 

-  2. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209, se sídlem Jáchymova 209/III, 
377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 70981973 

-  3. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594, se sídlem Vajgar 594/III, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČO: 70982007 

-  4. mateřská škola Jindřichův Hradec II. Röschova 1120, se sídlem Röschova 1120/II,  

377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 70981981 

Mezi předmět činnosti výše uvedených mateřských škol spadá: poskytování 
předškolního vzdělávání. 

- Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, příspěvková organizace, se sídlem 
Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 08523495.  

Předmět činnosti organizace: předmětem činnosti organizace je provozování Hvězdárny 
a planetária prof. F. Nušla, Muzea fotografie a moderních obrazových médií a Domu 
gobelínů, kulturních tradic a řemesel, propagace a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. 
Předmět činnosti jednotlivých úseků: a) Hvězdárna a planetárium prof. F. Nušla: -
pravidelné umožnění pozorování hvězdné oblohy a Slunce, popis, demonstrace a 
vysvětlení astronomických jevů prostřednictvím provozu planetária ve svých prostorách 
i mimo ně zájemcům z řad veřejnosti, organizovaným skupinám a školním výpravám, -
realizace odborných, vzdělávacích i populárně vědeckých akcí a aktivit v oblasti 
přírodních, technických a společenských věd (např. audiovizuální pořady, přednášky, 
workshopy), zejména pak v oboru astronomie a příbuzných přírodovědných oborů, v 
objektu hvězdárny i mimo ni, zájemcům z řad veřejnosti, organizovaným skupinám a 
školním výpravám, -otevření a zatraktivnění problematiky vědy a výzkumu potenciálním 
zájemcům mateřským, základním, středním i vysokým školám (studentům i pedagogům), 
stejně jak odborné, tak i laické veřejnosti, -podpora, vydávání a prodej odborné, vzdělávací 
i populárně vědecké periodické i neperiodické publikace, metodických materiálů, 
pomůcek a potřeb, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, -poskytování metodické 
a odborné pomoci v oboru astronomie a příbuzných přírodovědných oborů, -vytváření 
podmínek pro růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na 
českých, středních, vyšších odborných a vysokých školách, -organizace a podíl na 
pořádání kulturních, společenských, odborných i vzdělávacích akcích v objektu hvězdárny 
i mimo něj, -podíl a realizace na vlastní populárně-vědecké i vědecko-výzkumné činnosti 



v oblasti přírodních, technických a společenských věd a jejich publikace, -pečování o 
odborný růst a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, -provádění údržby, oprav, 
vývoje a výroby přístrojů, zařízení i jiných produktů a forem (např. interaktivních 
exponátů, didaktických pomůcek, systémů dálkového vzdělávání) pro vlastní odborné, 
vzdělávací i populárně-vědecké aktivity a také pro jiné organizace i jednotlivce, -pravidelná 
komunikace a spolupráce s vědeckými, univerzitními i akademickými institucemi, -
spolupráce s podobně zaměřenými centry neformálního i formálního vzdělávání i s 
jednotlivci v české republice a v zahraničí, -podpora zájmové činnosti (pořádání 
zájmových kroužků a akcí z oboru astronomie či přírodovědné tématiky pro širokou 
veřejnost), -získávání finančních prostředků za účelem podpory rozvoje astronomie a 
příbuzných přírodovědných oborů v ČR. b) Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií: -získávání, shromažďování, uchovávání, evidování, odborné zpracování a 
zpřístupňování veřejnosti sbírek muzejní povahy, -podpora fotografie včetně pořádání 
výstav jednotlivých tvůrců, -získávání finančních prostředků za účelem podpory a rozvoje 
fotografie v ČR, -podpora umělecké fotografie a souvisejících uměleckých oborů, -
podpora vzdělávání v oboru fotografie a příbuzných oborech, -podpora vydávání 
odborných publikací, -zapůjčování sbírkových předmětů do expozic a na výstavy 
pořádané jinými subjekty v ČR i zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání 
nebo konzervování, restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a 
ochrana, -vytvoření odborné knihovny pro odbornou i laickou veřejnost, -pořádání a 
organizování kulturně-společenských akcí a pořadů, -pořádání výstav, -vytváření 
podmínek pro zájmovou uměleckou činnost. c) Dům gobelínů, kulturních tradic a 
řemesel: -obnova a udržení tradičních, unikátních technologií, tkaní tapisérií ručním 
způsobem technikou útkového rypsu na horizontálních a vertikálních gobelínových 
stavech melírovým způsobem, -udržení a rozvoj různých metod a způsobů konzervace a 
restaurování tapisérií, koberců a různých textilií, obnova unikátních technologií 
kombinovaných s metodou tkaní gobelínů v kombinované profesi tkadlec restaurátor, -
vybudování centra evropského významu pro restaurování a konzervaci textilu, -
organizace výuky praktického tkaní tapisérií technikou útkového rypsu či vázáním pro 
žáky a studenty škol, -vybudování muzejní expozice přibližující slávu českého 
gobelínářství od Marie Hope Teinitzerové přes Josefa Müllera až po současnost se 
základní orientací na význam jindřichohradeckých gobelínových dílen, -praktické 
předvádění tkalcovských restaurátorských i konzervátorských postupů návštěvníkům 
Domu gobelínů, -obnova a udržení tradiční technologie ručního barvení přízí 
laboratorním způsobem, -vytvoření části expozice tkalcovských stavů a strojů v 
prostorách Domu gobelínů, -záchrana, zachování, systematické zpracování, ošetřování a 
prezentace historického odkazu tapisérie v českých zemích, -podpora současné tvorby a 
realizace tapisérií včetně pořádání výstav jednotlivých umělců, -podpora pořádání aukcí a 
prodejních výstav, -získávání finančních prostředků za účelem podpory rozvoje tkaní 
nových tapisérií a restaurování či konzervace tapisérií a jiných textilií v České republice i 
v zahraničí, -pořádání seminářů, workshopů a podpora vzdělávání v oboru pro veřejnost 
i pro základní, střední a vysoké školy, -podpora rozvoje českého tkaní tapisérií i způsobů 
restaurování textilu pomocí konzultací či účastí na odborných akcích v České republice i 
v zahraničí, -podpora vydávání odborných publikací, -ochrana autorských, reprodukčních 
práv a společenských zájmů autorů návrhů nově realizovaných tapisérií, -pořádání 
pracovních setkání, seminářů a zahraničních cest k získávání a výměně zkušeností, -
poradenská a informační činnost pro školy i veřejnost, -pořádání a organizování kulturně-
společenských akcí a pořadů, -pořádání výstav, -vytváření podmínek pro zájmovou 
uměleckou činnost. 
Doplňková činnost: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona, restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou 



kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo 
se jedná o předměty kulturní hodnoty, hostinská činnost, prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin 

- Městská knihova Jindřichův Hradec, se sídlem U Knihovny 1173, Jindřichův Hradec II, 
377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 60817054.  
Předmět činnosti: budování univerzálního knihovního a informačního fondu se zřetelem 
k potřebám uživatelů, budování fondu dokumentů s regionální tématikou, zajišťování 
prezenčního a absenčního půjčování knihovního fondu včetně meziknihovní výpůjční 
služby, provoz čítárny, studovny a dalších specializovaných oddělení, provádění 
informační činnosti na základě využití vlastního informačního aparátu i externích zdrojů 
v klasické či elektronické podobě a umožnění uživatelům přístupu k elektronickým 
informačním technologiím včetně internetu, provádění bibliografické, rešeršní a ediční 
činnosti, zajišťování tvorby a interpretace kulturně vzdělávacích pořadů se vztahem k 
literatuře, informacím, místu a regionu. Při realizaci této činnosti spolupracuje též s 
neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími regionu., dokumentování činnosti 
knihoven na území regionu a zpracovávání statistických sumářů za příslušný rok, rozvíjení 
vnitrostátní a mezinárodní spolupráce s ostatními knihovnami za účelem výměny 
zkušeností a koordinace odborné činnosti, podporování vytváření a upevňování 
čtenářských návyků dětí, podporování celoživotního vzdělávání občanů, na základě 
písemné smlouvy s příslušnou krajskou knihovnou vykonávání regionální funkce ve 
smyslu § 11 odst.3 zákona č.257/2001Sb., a to v závislosti na poskytování finančních 
příspěvků od ministerstva kultury nebo jednotlivých obcí tím, že: - spolupracuje s 
příslušnými městskými a obecními úřady - zabezpečuje komplexní knihovnickou pomoc 
základním knihovnám v regionu - zpracovává metodické materiály - zabezpečuje cirkulaci 
výměnných souborů - provozuje distribuční středisko, z prostředků obcí, které jsou k 
tomuto účelu deponovány v knihovně, zajišťuje nákup dokumentů, jejich odborné a 
technické zpracování, popř. i distribuci na místo určení. 

Dostupné na https://www.jh.cz/cs/mesto/mestske-organizace/prispevkove-
organizace-mesta/  

2) Založené právnické osoby jsou:  

- Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 1007, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČO: 26043335. Mezi předmět činnosti spadá: hostinská činnost, 
provozování krematoria, provozování pohřební služby, výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, montáž, opravy, revize a zkoušky 
elektrických zařízení, silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, podnikání v oblasti nakládání 
s nebezpečnými odpady, masérské, rekondiční a regenerační služby, poskytování 
tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti výuky plavání, provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování (vznikla sloučením 2 níže uvedených obchodních společností). 

- Sportrelax JH s.r.o., se sídlem U stadionu 1115/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 482 
02 622. Mezi činnosti společnosti spadalo: obchodní činnost – koupě zboží, za účelem 
prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění, organizování 
sportovních a společenských akcí, správa a údržba nemovitostí, technické činnosti 
v dopravě, opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb, kadeřnictví, 
pedikůra, hostinská činnost, silniční motorová doprava osobní, masérské, rekondiční a 
regenerační služby, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení 
sloužících regeneraci a rekondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, 
provozování solárií, maloobchod se smíšeným zbožím. 

https://www.jh.cz/cs/mesto/mestske-organizace/prispevkove-organizace-mesta/
https://www.jh.cz/cs/mesto/mestske-organizace/prispevkove-organizace-mesta/


- MIHOS, spol. s.r.o., se sídlem 9 května 1280/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 260 
43 335. Mezi činnosti společnosti spadalo: správa a údržba nemovitostí, poskytování 
technických služeb, specializovaný maloobchod, nakládání s odpady (vyjma 
nebezpečných), poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, lesnictví, těžba 
dřeva a poskytování služeb v myslivosti, přípravné práce pro stavby, specializované 
stavební činnosti, dokončovací stavební práce, technické činnosti v dopravě, služby 
v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických 
a právnických osob, hostinská činnost, provozování krematoria, provozování pohřební 
služby, silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní provozovaná vozidla do 3,5 t 
velkové hmotnosti, mezinárodní provozovaná vozidla do 3,5t celkové hmotnosti, 
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a 
rekondici, poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled 
osob, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, zemědělská 
výroba. 

Dostupné na: Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. - Město Jindřichův Hradec (jh.cz) 

- Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135, Jindřichův 
Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 13503910. Mezi činnosti spadá trvalé 
zvelebení města Jindřichův Hradec, zachování historických a kulturních hodnot města a 
jejich zpřistupňování veřejnosti, rozvoj zdravotnických služeb a sociálních cílů města, 
realizace ekologického programu města, propagace města, ostatní činnost sloužící 
rozvoji města. 

Dostupné na: https://www.jh.cz/cs/mesto/mestske-organizace/nadacni-fond rozvoje-mesta-

jindrichuv-hradec.html  

- Mikroregion Jindřichohradecka, se sídlem  Klášterská 135, 377 22 Jindřichův Hradec, 
IČO 709 74 250. Mezi činnsoti spadá financování a jeho zdroje, územní rozvoj, 
regionální ekonomický rozvoj, informace a komunikace, informační servis, správa 
veřejných služeb, sociální péče, bytová politika, sociální politika, vzdělání, kultura, sport, 
cestovní ruch, turistika, pozemní komunikace zásobování energiemi, vodní 
hospodářství, zemědělský průmysl, ochrana krajiny, přírody a historického dědictví 
kulturních památek, odpadové hospodářství, ekologie. Vše v rámci území Mikroregionu 
Jindřichohradecka. 
Dostupné na: Mikroregion Jindřichohradecko - Město Jindřichův Hradec (jh.cz)  

- EKO SKLÁDKA spol. s.r.o., se sídlem Václavská 609/III, 377 01 Jindřichův Hradec, 
IČO: 60838841. Mezi předmět činnosti spadá: podnikání v oblasti nakládání 
s nebezpečnými odpady, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona. 

- Nadace Jihočeské cyklostezky, se sídlem Boženy Němcové 49/3, České Budějovice 7, 
370 01 České Budějovice, IČO: 26080320. Mezi předmět činnosti spadá dosažení 
obecně prospěšného cíle v souvislosti s podporou cyklistiky a cykloturistiky, především 
s ohledem na koordinaci aktivit v dané oblasti, údržbu a zkvalitňování stávajících stezek 
a tras pro cyklisty včetně doplňkového mobiliáře a výstavbu nových stezek a tras. 

- Sdružení měst a obcí Bukovská voda, se sídlem Týnská 292, 37365 Dolní Bukovsko, 
IČO: 65050541. Předmětem činnosti SMO Bukovská voda je zajištění správy a rozvoje 
vodohospodářského zařízení pro jímání, úpravu a zásobování měst a obcí pitnou vodou.  

- Jihočeský vodárenský svaz, se sídlem S. K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 
01 České Budějovice, IČO: 49021117. Mezi předmět činnosti spadá plnění povinnosti a 
vykonávání zákonné pravomoci členských obcí a měst plynoucí z jejich samostatné 
působnosti na úseku zásobování vodou, svádění a čištění odpadních vod uvedené v § 

https://www.jh.cz/cs/mesto/mestske-organizace/obchodni-spolecnosti/sluzby-mesta-jindrichuv-hradec-s-r-o.html
https://www.jh.cz/cs/mesto/mestske-organizace/nadacni-fond%20rozvoje-mesta-jindrichuv-hradec.html
https://www.jh.cz/cs/mesto/mestske-organizace/nadacni-fond%20rozvoje-mesta-jindrichuv-hradec.html
https://www.jh.cz/cs/mesto/mestske-organizace/spoluucast-mesta-v-organizacich/mikroregion-jindrichohradecko.html


50 zákona č.128/2000 Sb. v platném znění v rozsahu vymezeném charakterem a 
vodohospodářskou funkcí majetku ve vlastnictví JVS. Mezi vedlejší činnost spadá 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor 
činnosti: provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, vodoinstalatérství, 
topenářství. 

- Jihočeská Silva Nortica, se sídlem Janderova 147, Jindřichův Hradec II, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČO: 70659061. Mezi předmět činnosti spadá a) organizace a 
koordinace spolupráce obcí, měst, jejich sdružení a právnických osob z okresů 
Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek, Tábor s obcemi, městy a vyššími celky 
veřejné správy Dolního Rakouska - Waldviertel v oblasti hospodářské, ekologické, 
územního plánování, krizového managementu, turistické, sportovní, společenské, v 
oblasti realizací společných přeshraničních projektů a v dalších oblastech, kde se ukáže 
spolupráce důležitou b) zastupování výše uvedených českých osob - členů sdružení při 
uskutečňování spolupráce dle písm. a) c) zajišťování uskutečnění projektů v rámci 
spolupráce dle písm. a). Mezi doplňkové činnosti spadá činnost podnikatelských, 
finančních, organizačních a ekonomických poradců, pořádání odborných kurzů, školení 
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 

- Destinační management Česká Kanada, z.s., se sídlem Klášterská 135 
Jindřichův Hradec, 377 01, IČO: 5647053. Mezi předmět činnosti spadá dobrovolná 
spolupráce fyzických a právnických osob, zejména územních samosprávných celků, s 
cílem přispět k rozvoji turistické oblasti Česká Kanada a vytvoření dobře fungující a 
respektované destinační společnosti v oblasti cestovního ruchu. Mezi doplňkovou 
činnost spadá Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona Obory činnosti - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a 
maloobchod - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - činnost 
informačních a zpravodajských kanceláří - pronájem a půjčování věcí movitých - 
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - testování, 
měření, analýzy a kontroly - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - 
fotografické služby - překladatelská a tlumočnická činnost - služby v oblasti 
administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - provozování cestovní 
agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - mimoškolní výchova a 
vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - provozování kulturních, 
kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, 
veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 

- Společensktví vlastníků jednotek 24/V Jindřichův Hradec, se sídlem Kosmnonautů 24, 
Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 260 88 185. Mezi předmět 
činnosti spadá: správa, provoz a opravy společných částí domu a zabezpečování dalších 
činností spojených s provozem domu. 
 

3) Další založené právnické osoby jsou: 

- Dům gobelínu, kulturních tradic a řemesel, o.p.s., v likvidaci, se sídlem: Dobrovského 
202, Jindřichův Hradec I, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 280 86 198.  
Mezi činnosti spadá: obnova a udržení tradičních unikátních technologií tkaní tapisérií 
ručním způsobem technikou útkového rypsu na horizontálních a vertikálních 
gobelínových stavech melírovým způsobem, udržení a rozvoj různých metod a způsobů 
konzervace a restaurování tapisérií, koberců, a různých textilů, obnova unikátních 
technologií kombinovaných s metodou tkaní gobelínů v kombinované profesi tkadlec – 
restaurátor, vybudování centra evropského významu pro restaurování a konzervaci 
textilu za pomoci předních odborníků z Čech a Evropské unie, organizace výuky 



praktického tkaní tapisérií technikou útkového rypsu či vázáním pro žáky škol, 
vybudování muzejní expozice přibližující slávu českého gobelínářství, praktické 
předvádění tkalcovských restaurátorských i konzervátorských postupů návštěvníkům při 
prohlídce Domu gobelínu, kulturních tradic a řemesel, obnova a udržení tradiční 
technologie ručního barvení přízí laboratorním způsobem, případné vytvoření části 
expozice tkalcovských stavů a strojů v prostorách Domu gobelínu, kulturních tradic a 
řemesel, záchrana, zachování, systematické zpracování, ošetřování a prezentace 
historického odkazu tapisérie v českých zemí, podpora současné tvorby a realizace 
tapisérií včetně pořádání výstav jednotlivých umělců, podpora pořádání aukcí a 
prodejních výstav, získávání finančních prostředků za účelem podpory rozvoje tkaní 
nových tapisérií a restaurování či konzervace tapisérií a jiných textilií v České Republice 
i v zahraničí, pořádání seminářů, workshopů a podpora vzdělávání v oboru i pro 
základní, střední a vysoké školy, podpora rozvoje českého tkaní tapisérií i způsobů 
restaurování textilu pomocí konzultací či účasti na odborných akcích v České Republice 
i v zahraničí – vysílání odborníků na tyto akce včetně potřebného finančního krytí, 
podpora vydávání odborných publikací, ochrana autorských, reprodukčních práv a 
společenských zájmů autorů návrhů nově realizovaných tapisérií, pořádání pracovních 
setkání, seminářů a zahraničních cest k získávání a výměně zkušeností, poradenská a 
informační činnost pro školy i veřejnost. 
Mezi doplňkové činnosti Domu gobelínu spadá: výroba textilního zboží (kromě oděvů, 
oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy), restaurování děl z oboru 
výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách 
muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty, specializovaný maloobchod 
a maloobchod se smíšeným zbožím, opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s 
výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, které nejsou kulturními 
památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty 
kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památek nebo jejich částí, které nejsou 
díly výtvarných umění nebo umělecko-řemeslnými pracemi), pořádání výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobných akcí, zprostředkování obchodu a služeb. 

- Muzeum fotografie a moderních obrazových médií o. p. s., v likvidaci, se sídlem: 
Kostelní 20, Jindřichův Hradec I, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 28143396. 

Mezi činnosti spadá: plnění funkce muzea fotografie, získávání, shromažďování, 
uchovávání, evidování, odborné zpracování a zpřístupňování veřejnosti sbírek muzejní 
povahy, podpora fotografie včetně pořádání výstav jednotlivých tvůrců, získávání 
finančních prostředků za účelem podpory a rozvoje fotografie v České republice, 
podpora umělecké fotografie a souvisejících uměleckých oborů, podpora vzdělávání 
v oboru fotografie a v příbuzných oborech, podpora vydávání odborných publikací, 
zapůjčování sbírkových předmětů do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty 
v ČR i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování, 
restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana, vytváření 
odborné knihovny pro odbornou i laickou veřejnost. 
Mezi doplňkovou činnost spadá: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona. 

 
4) V roce 2020 byla uzavřena smlouva o dílo se Službami města Jindřichův Hradec s.r.o. se 

sídlem Jiráskovo předměstí 1007, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 26043335, v celkové výši 
776 426,- Kč s DPH. 

V roce 2020 byla uzavřena objednávka služeb u Vzdělávacího a kulturního centra 
Jindřichův Hradec, příspěvkové organizace se sídlem Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 
37701, Jindřichův Hradec, IČO: 08523495, v celkové výši 100 000,- Kč s DPH. 



V roce 2020 byla uzavřena objednávka služeb u Vzdělávacího a kulturního centra 
Jindřichův Hradec, příspěvkové organizace se sídlem Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 
37701, Jindřichův Hradec, IČO: 08523495, v celkové výši 100 000,- Kč s DPH. 

5) Žádné takové zakázky v roce 2020 nebyly uzavřeny. 

6) V roce 2020 byla uzavřena veřejná zakázka v režimu koncese na Provozování 
vodohospodářské infrastruktury v majetku města Jindřichův Hradec se společností Čevak 
a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO: 60849657. Předpokládaná 
výše zakázky činí 890 730 270,00 Kč. bez DPH. 

V roce 2020 byla uzavřena nadlimitní veřejná zakázka na Nakládání s komunálním 
odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2021-2025 se společností AVE odpadové 
hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO: 493 56 089. Výše 
zakázky činí 73 104 850,00 Kč bez DPH. 

V roce 2020 byla uzavřena podlimitní veřejná zakázka na Rekonstrukci ulice Václavská, 
Jindřichův Hradec – 2. etapa s Jindřichohradecké montáže s.r.o., se sídlem Vídeňská 
168/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 251 95 379. Výše zakázky činí 16 794 637,79 Kč. 
bez DPH. 
 

7) Povinný subjekt těchto služeb nevyužívá. 

8) Nadřízeným povinného subjektu je Krajský úřad v Českých Budějovicích, ve věcech 
samosprávy. Ve věcech státní správy jím je Ministerstvo vnitra. 

Struktura povinného subjektu následující:  
         (počet zaměstnanců) 

– Odbor kanceláře starosty     (21) 
- oddělení organizační     (4) 

    - oddělení právní    (5) 
    - oddělení přestupků    (4) 
    - oddělení krizového řízení   (2) 
    - oddělení cestovního ruchu a marketingu (5) 

   - Odbor finanční              (13) 
- oddělení účetnictví a rozpočtu   (9) 

    - oddělení místních poplatků   (3) 

   - Odbor správy majetku města    (9) 
         - oddělení majetkoprávní   (8)  

   - Samostatné oddělení správy bytů   (9) 

- Odbor výstavby a územního plánování  (14) 
- oddělení stavebního a územního řízení (8) 
- oddělení územního plánování   (5) 

   - Odbor dopravy      (20) 
- oddělení evidence řidičů   (10) 

    - odděleníé registrace vozidel   (6) 
    - oddělení silničního hospodářství  (3) 

   - Odbor životního prostředí     (11) 
- oddělení vodního a lesního hospodářství (6) 

    - oddělení ochrany životního prostředí  (4) 

   - Odbor sociálních věcí      (24) 
- oddělení sociálních služeb   (11) 

    - oddělení sociálně-právní ochrany  (12) 



   - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy    (13) 
- oddělení školství    (7) 

    - oddělení služeb pro školy   (6) 

   - Samostatné oddělení interního auditu   (2) 

   - Odbor živnostenský a správních činností   (18) 
-  oddělení matriky    (3) 

    - oddělení správních činností   (8) 
    - oddělení živnostenské    (6) 

   - Odbor vnitřní správy      (14) 
- oddělení informatiky a výpočetní techniky (4) 

    - oddělení personální    (2) 
    - oddělení provozní    (7) 

   - Odbor rozvoje      (13) 
- oddělení regionálního rozvoje   (5) 

    - oddělení investic    (5) 
    - oddělení památkové péče   (2) 

Dostupné na: 

https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/organizacni-struktura.html  

    
 
Profil zadavatele je dostupný na: 
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZad
avateliM-51371685/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-51371685 
 

Tímto Vám poskytujeme požadované informace. 

S pozdravem 

 

 

 JUDr. Jana Říhová 
          vedoucí odboru kanceláře starosty 

                                                                                                                  Městského úřadu Jindřichův Hradec 

 

https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/organizacni-struktura.html
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-51371685/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-51371685
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-51371685/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-51371685

