
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 59 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 138100/2021 

Žádost přijata a zaevidována dne: 13.12.2021 

Obsah žádosti: 
Veřejné zakázky, právní služby, kybernetická 

bezpečnost, údržba softwarového vybavení 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
MJP, TAJ, ŽPR, RUI 

Odpověď poskytnuta dne:  07.01.2022 

Odpověď poskytnuta:  
Prodloužení lhůty o 10 dní do 10.01.2021 

V plném rozsahu 

Přílohy: 1 

 

 

Odpověď:   
 

Vážená pane Repatý, 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

13.12.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace: 

 

1. 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. 

 

2. Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, 

uzavřených povinným subjektem v období mezi 01.01.2019 až 30.11.2021. 

 

3. Informaci, 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 oněch 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 uchovávaná externí službou (ať již skrze cloudové úložiště či externí servery) 

žádáme o poskytnutí kopie aktuálně účinné smlouvy se zprostředkovatelem externího 

uložení dat. 

 

4. Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný subjekt v úmyslu zahájit v rove 

2022 - žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín 

zahájení zadávacího řízení. 

 

5. a.) Poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené 

s kybernetickou bezpečností svépomocí. 

b.) Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou 

bezpečností svépomocí, žádám o poskytnutí smluv a všech jejich dodatků s externími 

dodavateli, kteří pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují. 
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6. a.) Žádám o poskytnutí kopií s,luv 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 žádiosti). 

b.) 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, 

 

Povinný subjekt oslovil odbory, kterých se žádost o informaci týká a k Vaší žádosti Vám sděluje 

následující: 

Kancelář tajemníka (oddělení informatiky): 

Ad 1. Oddělení informatiky mělo za období od 1.1.2019 do 30.11.2021 jednu smlouvu na 

poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrací veřejných zakázek. 

Smlouva je k uveřejněná v registru smluv na této URL adrese: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17358951 

Ad 2. Oddělení informatiky nemělo za období od 1.1.2019 do 30.11.2021 žádnou smlouvu na 

poskytování právních služeb. 

Ad 3. Město Šumperk resp. MěÚ Šumperk uchovává svá data na svých vlastních úložištích. Na 

údržbu a provoz těchto serverů a datových úložišť nemá město Šumperk uzavřenu servisní 

smlouvu. 

Ad 4. 

- Nákup IP ústředny a IP telefonů pro potřeby celého MěÚ Šumperk 

- Výměna firewallu 

- Flowmon HW replacement 

 

Ad 5. Bezpečný provoz počítačové sítě a dohled nad kybernetickou bezpečností si zajišťuje MěÚ 

Šumperk prostřednictvím svých informatiků, tedy svépomocí.  

Ad 6. 

1) MěÚ Šumperk –oddělení informatiky uzavřelo v posledních 3 letech tyto smlouvy na 

pořízení, provoz, správu a rozvoj (vývoj) a údržbu softwarového vybavení. 

Smlouvy jsou k dispozici v registru smluv na těchto URL adresách: 

- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17324827 

- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17325943 

- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17814495 

- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16972691 

- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10549978 

- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10210382 

- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10210386 

- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16874619 
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2) Oddělení informatiky neprovedlo žádné jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu §63 a 

násl. zákona č. 134/2016 Sb. 

 

Odbor strategického rozvoje, ÚP a investic: 

Ad 1. Odkaz na smlouvu https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17393963 

Ad 4. 

Seznam předpokládaných veřejných zakázek zahájených v roce 2022 

  
Pracovní název předpokládaný termín  

Dům kultury Šumperk leden 2022 

Lesopark Cihelna leden 2022 

Pontis - kolejnicový systém leden 2022 

MŠ Pohádka - rozšíření kapacity o dvouleté děti únor 2022 

ZŠ Dr.E.Beneše-malá tělocvična únor 2022 

ZŠ Dr.E.Beneše - rekonstrukce přípojky vody únor 2022 

ZŠ Sluneční-rek. hyg. zař. únor 2022 

Do škol bez bariér únor 2022 

Parkovací dům Gagarinova únor 2022 

Průmyslová zóna únor 2022 

MŠ Sluníčko rek, elektrorozvodů únor 2022 

ZŠ 8.května- sanace zdiva březen 2022 

ZŠ Šumavská - rek, hyg.zař. březen 2022 

Most potoční březen 2022 

Dopravní hřiště  březen 2022 

MŠ Veselá Školka rek. Osvětlení, topení a WC březen 2022 

ZŠ Šumavská - rek. Regulace topení duben 2022 

Sady 1. máje duben 2022 

Komunikace Wolkerova duben 2022 

Centrum Hraběšice duben 2022 

Klášterní kostel - projekt sanace zdiva květen 2022 
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Manufaktura oplocení květen 2022 

Parkoviště úřadovna Jesenická květen 2022 

Dominikánský klášter-projekt sanace zdiva květen 2022 

Regenerace sídliště Prievidzská 7. etapa červen 2022 

propustek ul. Bohdíkovská červen 2022 

Komunikace Nemocniční  srpen 2022 

Komunikace Gagarinova Bratrušovská září 2022 

 

Odbor majetkoprávní: 

Ad 1. V období od 1.1.2019 do 30.11.2021 nebyla uzavřena žádná smlouva, jejímž předmětem 

je poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek. 

Ad 2. V období od 1.1.2019 do 30.11.2021 nebyla uzavřena žádná smlouva, jejímž předmětem 

je poskytování právních služeb. 

Ad 4. V současné době odbor majetkoprávní s ohledem na tu skutečnost, že nebyl prozatím 

schválen zejména plán investic a oprav v Nemocnici Šumperk a.s. v roce 2022, neplánuje 

prozatím odbor majetkoprávní zadat v roce 2022 veřejnou zakázku podléhající režimu zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Odbor majetkoprávní vychází 

z textu žádosti, kde se hovoří o veřejných zakázkách a tedy předpokládá, že dotaz zní na veřejné 

zakázky dle zákona nikoliv na veřejné zakázky malého rozsahu, které nejsou administrovány dle 

zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. 

Odbor životního prostředí: 

Ad 4. - Provozování sběrného dvora (jaro 2022) 

 

S pozdravem 

Ing. Helena Miterková 

tajemnice 
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