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Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

1. Název povinného subjektu 

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „CNPK“). 

2. Důvod a způsob založení 

CNPK byl zřízen na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném 
znění, a to Zastupitelstvem Plzeňského kraje, usnesením č. 175/09 ze dne 27. 7. 2009. Zřizovatelské 
funkce vykonává Rada Plzeňského kraje a Odbor právní a legislativní KÚPK. Pro CNPK byla vydána 
Zřizovací listina. Další informace, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost, jsou 
na webu www.cnpk.cz. 

Příspěvková organizace CNPK je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
spisová značka Pr 723 vedená u Krajského soudu v Plzni. CNPK se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

3. Organizační struktura 

Statutárním orgánem CNPK je ředitelka, která ustanovila svého zástupce. S účinností od 1. 3. 2021 byly 
zřízeny tyto útvary: 1) oddělení právní, 2) oddělení veřejných zakázek na stavební práce, 3) oddělení 
veřejných zakázek, 4) právník senior – vedoucí právního úseku. Dalšími zaměstnanci jsou asistentka, 
která zajišťuje úsek analýzy a spisové služby. 

4. Kontaktní spojení 

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO: 72046635, DIČ: CZ72046635, se sídlem 
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, e-mail: cnpk@cnpk.cz, tel.: + 420 377 224 260. 
Podatelna se nachází v 1. patře, jednání možné dle předchozího telefonického nebo e-mailového 
objednání. 

Adresa internetové stránky subjektu: 

www.cnpk.cz  
Adresa elektronické podatelny: 

cnpk@cnpk.cz, datová schránka (ID): rbnytse 
Další elektronické adresy: 

jana.dubcova@cnpk.cz – Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka 

5. Případné platby lze poukázat 

Bezhotovostní platbou na účet CNPK, číslo účtu: 248835650/0300, ČSOB, a.s., případně platbou v 
hotovosti do pokladny. 

6. Rozpočet 
Informace jsou k dispozici na adrese: Plzeňský kraj (plzensky-kraj.cz) 
Jedná se o přílohu č. 1 – Schválený rozpočet PK na rok 2022. V listinné podobě je k nahlédnutí v sídle 
CNPK, 3. patro, zástupkyně ředitelky. 
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7. Příjem žádostí a dalších podání 

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat elektronicky na podatelně CNPK 
(cnpk@cnpk.cz, datová schránka (ID): rbnytse). Písemná žádost v listinné podobě se doručuje osobně 
nebo poštou na podatelnu CNPK (Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, 1. patro). Elektronická žádost 
nemusí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, písemná žádost bude podepsána 
žadatelem. CNPK doporučuje elektronické podání. Formuláře k podání jsou na www.cnpk.cz nebo 
v sídle CNPK. 
Do 15 dnů od poskytnutí informací CNPK uveřejní na svém webu tyto informace. 

8. Opravné prostředky 

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat elektronicky na podatelnu CNPK 
(cnpk@cnpk.cz, datová schránka (ID): rbnytse), zaslat či doručit písemně v listinné podobě do sídla 
CNPK nebo podat ústně do protokolu na podatelně CNPK. Odvolání musí obsahovat náležitosti podle 
§ 37 odst. 2 a § 82 správního řádu, Formulář k odvolání je k dispozici v sídle CNPK nebo na webu 
www.cnpk.cz. Stížnost se podává do 30 dnů od sdělení CNPK o výši úhrady nebo po uplynutí lhůty pro 
poskytnutí informace. Stížností lze napadnout vyřízení žádosti, neposkytnutí informace nečinností, 
nevydání rozhodnutí o neposkytnutí části informace nebo v případě nesouhlasu s výší úhrady. Pro 
podávání stížností platí obdobný postup jako při odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání nebo 
o stížnosti do 15 dnů ode dne předložení podání povinným subjektem. 

9. Formuláře 

Žádost o poskytnutí informace; Odvolání proti rozhodnutí. K dispozici na www.cnpk.cz nebo v sídle 
CNPK. 

10. Nejdůležitější používané předpisy 

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí 
předpisy 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcí předpisy  
zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí 
předpisy 
interní Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek 
usnesení Rady PK, usnesení Zastupitelstva PK 

Právní předpisy jsou k dispozici na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/  
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11. Vydané právní předpisy 

Povinný subjekt nevydává právní předpisy. 

12. Sazebník úhrad za poskytování informací 

Jednostranná kopie, tisk čb A4 – 1 Kč/1 list (A3 – 2 Kč/1 list) 
Oboustranná kopie, tisk čb A4 – 2 Kč/1 list (A3 – 4 Kč/1 list) 
Barevná kopie = 2 násobek čb kopie 
Pořízení kopie do elektronického záznamu (skenování) – 0,50 Kč 
1ks CD nebo DVD 10 Kč 
Poštovné  hradí žadatel dle aktuálního ceníku poštovních služeb 
Balné   10 Kč 

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady 
za 1 hodinu (i započatou) mimořádně rozsáhlého vyhledávání 150,- Kč. 

Povinný subjekt preferuje elektronickou komunikaci. 

13. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

Nejsou. 

14. Licenční smlouvy 

Nejsou. 

15. Výroční zprávy a dokumenty o činnosti CNPK 

CNPK na svých stránkách zveřejňuje výroční zprávu o poskytování informací - 
https://www.cnpk.cz/files/vyrocni-zprava-zakon-106-1999-poskytovani-informaci-2021.pdf. 
Dále pak základní informace o činnosti CNPK, včetně informací koncepční, strategické a programové 
povahy. K dispozici je přehled plánovaných veřejných zakázek na aktuální rok. Dokumenty jsou 
zveřejněny na webu www.cnpk.cz. Realizované veřejné zakázky jsou evidovány v elektronickém 
nástroji E-ZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz. 
 
Zřizovací listina CNPK, související dodatky a Organizační řád jsou k nahlédnutí v sídle CNPK. 

V Plzni  

Mgr. Bc. Jana Dubcová 
ředitelka 
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