
Odpovědi na žádosti o informace doručené emailem dne  13.12.2021 

1) poskytnutí kopií všech 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 

v uvedeném období nebyla povinným subjektem uzavřena žádná taková smlouva 

2) žádám o 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) 

v příloze poskytnutý seznam odkazů na zveřejněné smlouvy 
v ostatních přílohách  poskytnuty kopie smluv 

3) žádám o poskytnutí informace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a 
násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinný subjekt zahájil za 
období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti) a poskytnutí kopií smluv na základě 
těchto jednacích řízení bez uveřejnění uzavřených 

v uvedeném období povinný subjekt nezahájil žádné jednací řízení bez uveřejnění a 
nebyla tedy uzavřena žádná smlouva 

4) informace, jakým způsobem, povinný subjekt uchovává uložená data, která zpracovává 
v rámci své činnosti – zdali se jedná o uložení na vlastních úložištích či skrze externí 
poskytovatele. V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o 
poskytnutí kopie smlouvy na dodávku těchto serverů a dále kopii aktuálně účinné 
smlouvy na údržbu/provoz těchto serverů, pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku. 
V případě, kdy jsou data uchovávána externí službou (ať již skrze cloudové úložiště či 
externí servery) žádáme o poskytnutí kopie aktuálně účinné smlouvy se 
zprostředkovatelem externího uložení dat 

povinný subjekt má vlastní úložiště (servery a disková pole)umístěná 
v technologickém centru 

v přílohách poskytnuty kopie  smluv 

5) poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 
2022 – žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládáný termín 
zahájení zadávacího řízení 
požadovaný dokument není k dispozici – bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

6) poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, 
uzavřených povinným subjektem v období mezi 1.1.2019 až 30.11.2021 

v uvedeném období nebyla povinným subjektem uzavřena žádná taková smlouva 

7) žádám o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti 
spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí 

tyto činnosti zajišťuje povinný subjekt svépomocí 

8) pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností 
svépomocí, žádám o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími 
dodavateli, kteří pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti 
zajišťují 

viz předchozí odpověď 

 


