
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Předmět žádosti:  

 

Povinný subjekt obdržel dne 14.12.2021 žádost o poskytnutí informací 

 

„Poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, provoz, správu, 

rozvoj (vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného subjektu, které povinný 

subjekt využívá v rámci své činnosti, a to za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti).“ 

a 

„Poskytnutí kopií smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných 

zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1. 1. 

2019 až 30.11. 2021.“ 

 

Žadateli byly poskytnuty následující informace: 

 

V souladu s Rozhodnutím nadřízeného orgánu povinný subjekt sděluje, že požadované 

informace žadatel nalezne na následujícím internetovém portále - Podrobné vyhledávání | 

Registr smluv (gov.cz), kde se nachází formulář pro vyhledávání smluv. Do tohoto formuláře 

do pole „ID smlouvy“ doplní číselné údaje, které jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení (soubor 

– smlouvy na sw-ICT.pdf) ve sloupci nazvaném „ID smlouvy“. Po zadání těchto číselných 

údajů a stisknutí tlačítka „Vyhledat“ na daném formuláři, obdrží žadatel všechny požadované 

informace včetně kopií smluv a případných dodatků. 

 

V souladu s Rozhodnutím nadřízeného orgánu povinný subjekt sděluje, že požadované 

informace žadatel nalezne na následujícím internetovém portále - Podrobné vyhledávání | 

Registr smluv (gov.cz), kde se nachází formulář pro vyhledávání smluv. Do tohoto formuláře 

do pole „ID smlouvy“ doplní číselné údaje, které jsou uvedeny v přílohách tohoto sdělení 

(soubory – administrace VZ-MAJ.pdf a administrace VZ-PRI.pdf) ve sloupci nazvaném „ID 

smlouvy“. Po zadání těchto číselných údajů a stisknutí tlačítka „Vyhledat“ na daném formuláři,  

obdrží žadatel všechny požadované informace včetně kopií smluv a případných dodatků. 

Dále povinný subjekt poskytuje žadateli kopie smluv týkajících se požadavků uvedených 

v žádosti a jejichž hodnota nepřevyšuje 50tis. Kč bez DPH, a tudíž nejsou zveřejněny na výše 

uvedeném internetovém portále. Tyto smlouvy tvoří soubory příloh nazvané Příkazní 

smlouva_Adaptační strategie_anonymous-ROZ.pdf a Příkazní smlouva_SECAP-Akční 

plán_anonymous-ROZ.pdf 

 

Informace zpracoval:  

02.02.2022  

Zdeněk Daněk, Odbor Kanceláře primátora, Oddělení organizační 
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