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Soubor otázek 
 
Žádost o informace 
 
město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, jakožto povinný subjekt, obdrželo  
dne 14. 12. 2021 podání označené jako „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,“ 
 
Žádost 
Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, které zpracovává v rámci 
své činnosti – zdali se jedná o uložení na vlastních uložištích či skrze externí poskytovatele. 
V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o poskytnutí kopie smlouvy 
ne dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné smlouvy na údržbu/provoz těchto 
serverů, pokud se liší od smlouvy na její dodávku. V případě, kdy jsou data uchovávaná externí 
službou (ať již skrze cloudové úložiště či externí servery) žádáme o poskytnutí kopie aktuálně 
účinné smlouvy se zprostředkovatelem externího uložení dat. 

Odpověď 
Data uchováváme jak na vlastních uložištích, tak v cloudu u externích poskytovatelů. Kopie 
smlouvy s dodavatelem serverů přiložena pod názvem 00024_2015_fin_NWTservery.pdf. 
Údržba a provoz serveru je zajišťována svépomocí. 
Cloudových služeb využíváme u mailhostingu, knihovní ho systému Tritius, provozu 
webových stránek. 
Kopie smluv jsou pod názvy: 
a) SML_115_2019_Mailhosting.pdf,  
b) SML_050_2021_Tritius_webhosting.pdf   
c) VOP pro provoz emailu i webu 
https://nordictelecom.cz/media/ckeditor_uploads/2021/10/31/obchodni-podminky-pro-firemni-
zakazniky.pdf 

Žádost 
Žádám 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 a v rámci své činnosti, a to za období posledních 3 let (ke dni doručení 
žádosti). 
 
Odpověď 
Smlouvy uzavřené za období posledních tří let evidujeme následující: 

a) Se společností Gordic spol. s r.o.  - 
SML_073_2020_Gordic_vizualizace_ekonomickych_dat.pdf  

b) Pro produkt Eset jsou smluvní podmínky dostupné na 
https://help.eset.com/eula/?lang=cs-CZ 

c) Pro produkt Eset jsou obchodní podmínky dostupné na 
https://www.eset.com/cz/obchodni-podminky/ 

d) Se společností ATLAS consulting spol. s r.o. - 
SML_105_2021_Codexis_licence_servis.pdf 
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e) Se společností Tritius Solutions a.s. - SML_050_2021_Tritius.pdf, 
SML_050_2021_Tritius_webhosting.pdf 

f) Se společností Urbitech s.r.o. - SML_134_2021_WEB.pdf 
g) Se společností emam s.r.o. - SML_124_2021_EUD_servis.pdf 

Žádost 
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. 
 
Odpověď 
V uvedeném období proběhlo 6 jednacích řízení bez uveřejnění. 
Odkazy: 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2631680 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2631681 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2631682 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2631648 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2631649 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2631650 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2631651 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2631652 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2631653 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2353309 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2353310 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2353311 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2353313 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2353314 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2353315 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2353316 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2353317 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2353318 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2451053 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2451054 
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https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2451055 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2451045 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2451046 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2451047 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2451048 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2451049 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=2451050 
 
Žádost 
Žádám o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené 
s kybernetickou bezpečností svépomocí. 
 
Odpověď 
Úřad si služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností zajišťuje svépomocí. 
 
Žádost 
Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností 
svépomocí, žádám o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s extérními dodavateli, kteří 
pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují. 
 
Odpověď 
Povinný subjekt tímto v zákonem stanovené lhůtě uvádí, že neuzavřel žádné smlouvy, jejichž 
předmětem je zajišťování služeb a činností s kybernetickou bezpečností. 
 
Žádost 
Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených 
povinným subjektem v období mezi 01.01.2019 až 30.11.2021. 
 
Odpověď 
Povinný subjekt tímto v zákonem stanovené lhůtě uvádí, že v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 
11. 2021 neuzavřel žádné smlouvy, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, jejichž 
kopie by Vám mohl poskytnout.   

Žádost 
Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 -
žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení 
zadávacího řízení. 
 
Odpověď 
Seznam veřejných zakázek, předpoklad zahájení zadávacího řízení – rok 2022. 

a) Kluziště včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém Městě 
b) Revitalizace koupaliště 
c) Revitalizace ulice Slavomírova 
d) Místní komunikace Nová čtvrť, Finská  
e) Revitalizace veřejných ploch Špitálky – ul. Škroupova 
f) Příprava území pro RD Velehradská – 2. etapa 
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Žádost 
Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti 
veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v 
období mezi 01.01.2019 až 30.11.2021  
 
Odpověď 
K výše uvedenému dokládáme příkazní smlouvy na administraci veřejných zakázek: 

a. Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – interier 
b. Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 – zřízení učeben – interier – dodávka školních pomůcek 
c. Snížení energetické náročnosti DPS č. p. 2015, ulice Bratří Mrštíků  
d. Snížení energetické náročnosti ZŠ Staré Město 1000  
e. Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská – SO 190 komunikace a zpevněné plochy  
f. Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská – bourací práce  
g. eGovernment Staré Město  
h. Areál drůbežárny - odstranění stavby  

Přílohou toho dokumentu jsou výše uvedené smlouvy v elektronické podobě.  
Vzhledem k tomu, že jsme obec s pověřeným obecným úřadem 2 stupně, nejsme povinní 
zveřejňovat smlouvy v Registru smluv, z tohoto důvodu nemáme hypertextový odkaz na 
smlouvy. 
 
Přílohy: 

1. Smlouva o dílo č.s. objednatele 00024/2015-FIN 
2. Smlouva GORDIC č. SML/073/2020 
3. SERVISNÍ SMLOUVA Město Staré Město – Elektronická úřední deska 
4. Smlouva o dílo 1/2021 č.s. SML/050/2021 
5. Servisní smlouva č. 490200613 programové vybavení CODEXIS 
6. Smlouva o dílo - Vytvoření nových webových stránek města Staré Město 
7. Smlouva o poskytnutí hostingu č.s. SML/051/2021 
8. Smlouva o poskytování služby Maihosting č. 60943 
9. Příkazní smlouva – Půdní vestavba ZŠ č.p. 1000 – zřízení učeben – interier 
10. Příkazní smlouva – Snížení energetické náročnosti ZŠ St. Město 1000 
11. Příkazní smlouva – č. SML/086/2019 
12. Příkazní smlouva – Snížení energetické náročnosti DPS č.p. 2015, ul. B. Mrštíků, St. 

Město 
13. Příkazní smlouva 10022020 – Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská St. Město, 

SO 190 kom. a zpev. plochy 
14. Příkazní smlouva - eGovernment Staré Město 
15. Příkazní smlouva 4112021 - Areál bývalé drůbežárny ve Starém Městě – odstranění 

stavby 
16. Příkazní smlouva 15042021 -Výstavba infrastruktury pro RD Velehradská – bourací 

práce 
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