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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 29/2021 
Č .j.: MJ/65908/2021 
 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 13.12.2021 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor tajemní ka  z a dost o poskytnutí  informace 
v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch 
pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
 
 
Žádost o sdělení: 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  Vás 
žádám o poskytnutí následujících informací: 
 

1. Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti 

veřejných zakázek…za období 1.1.2019 – 30.11.2012. 

2. Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 

vč. Předpokládaného termínu zahájení zadávacího řízení. 

3. Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb…za období 

1.1.2019 – 30.11.2021. 

4. Poskytnutí informace, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené 

s kybernetickou bezpečností svépomocí…případné poskytnutí kopií smluv a dodatků 

s externími dodavateli. 

5. Poskytnutí kopií smluv a veškerých dodatků na pořízení, provoz, správu, rozvoj a údržbu 

veškerého SW…za období posledních 3 let. 

6. Kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 zák. č. 134/2016 Sb. a poskytnutí 

smluv. 

7. Informaci jakým způsobem uchováváme uložená data – vlastní/externí – vlastní servery – 

poskytnutí smlouvy na dodávku a na provoz. 
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K žádosti bylo sděleno: 

1. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12840564 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18127319 
 

2. seznam veřejných zakázek na rok 2022 není zatím k dispozici, roční plán veřejných 
zakázek, jehož obsahem jsou veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad 500.000 
Kč bez DPH, je sestavován v průběhu února příslušného roku a průběžně aktualizován 
po každé rozpočtové změně, prozatím odkazujeme na  Střednědobý výhled rozpočtu 
města Jeseník 2022 – 2024, v jehož příloze č. 2 naleznete Žásobník - Investiční akce na 
roky 2022-2024 https://www.jesenik.org/cz/rozpocet/258-strednedoby-vyhled-
rozpoctu-mesta-jesenik-2022-2024-schvaleno-zm-16-09-2021.html.  
Žahájená výběrová řízení lze rovněž sledovat na profilu zadavatele: 
https://nen.nipez.cz/profil/jesenik 

3. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18464127?backlink=3fqtq 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9122643?backlink=2v2il 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8650323?backlink=2v2il 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18502799?backlink=21m1x 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18467855?backlink=t5l9q 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15641887?backlink=t5l9q 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13097952?backlink=t5l9q 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7978487?backlink=t5l9q 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9854607?backlink=8c5m7 

4. Činnosti spojené s kybernetickou bezpečností si zajišťujeme sami, pouze na dílčí oblasti 
si najímáme externí dodavatele.  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18803975?backlink=rcc0v 

5. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18806151?backlink=hy1eq 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16171711?backlink=hy1eq 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15052127?backlink=hy1eq 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15051843?backlink=hy1eq 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14383252?backlink=hy1eq 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12358268?backlink=hy1eq 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18807195?backlink=wtb4s 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15288787?backlink=wtb4s 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12840564
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18127319
https://www.jesenik.org/cz/rozpocet/258-strednedoby-vyhled-rozpoctu-mesta-jesenik-2022-2024-schvaleno-zm-16-09-2021.html
https://www.jesenik.org/cz/rozpocet/258-strednedoby-vyhled-rozpoctu-mesta-jesenik-2022-2024-schvaleno-zm-16-09-2021.html
https://nen.nipez.cz/profil/jesenik
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18464127?backlink=3fqtq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9122643?backlink=2v2il
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8650323?backlink=2v2il
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18502799?backlink=21m1x
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18467855?backlink=t5l9q
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15641887?backlink=t5l9q
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13097952?backlink=t5l9q
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7978487?backlink=t5l9q
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9854607?backlink=8c5m7
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18803975?backlink=rcc0v
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18806151?backlink=hy1eq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16171711?backlink=hy1eq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15052127?backlink=hy1eq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15051843?backlink=hy1eq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14383252?backlink=hy1eq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12358268?backlink=hy1eq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18807195?backlink=wtb4s
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15288787?backlink=wtb4s
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https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14963639?backlink=wtb4s 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9844835?backlink=wtb4s 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8335459?backlink=wtb4s 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9879503?backlink=1lvo8 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11823216?backlink=1lvo8 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12176956?backlink=1lvo8 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14939154?backlink=1lvo8 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15651587?backlink=1lvo8 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18803415?backlink=1lvo8 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18803411?backlink=0w8q8 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15051839?backlink=0w8q8 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10773888?backlink=0w8q8 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18538579?backlink=jhd44 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17173951?backlink=jhd44 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8335351?backlink=7csjk 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17733323?backlink=7csjk 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18519239?backlink=7csjk 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18556103?backlink=7csjk 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18556099?backlink=7csjk 

6. V uvedené době neproběhlo žádné jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. 
Žákona č. 134/2016 Sb. 
 

7. Data uchováváme na vlastních serverech.  

 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16171711?backlink=7f00q 

 
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
 
 
 
Odbor tajemníka 
Organizační oddělení  
Masarykovo nám. 1/167 
790 01 Jeseník 
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