Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 14. 12. 2021 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1) Poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti
spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí
2) Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou
bezpečností svépomocí, požadoval žadatel o poskytnutí kopií smluv a všech
jejich dodatků s externími dodavateli, kteří pro povinný subjekt služby a
činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují.
3) 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.
4) Poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení,
provoz, správu, rozvoj (vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení
povinné subjektu, které povinný subjekt využívá v rámci své činnost, a to za
období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti).
5) 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.
6) 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, požadoval žadatel 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
uchovávána externí službou (ať již skrze cloudové úložiště či externí servery)
požadoval žadatel poskytnutí kopie aktuálně účinné smlouvy se
zprostředkovatelem externího uložení dat.
7) Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný subjekt v úmyslu
zahájit v roce 2022 – žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a
předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení.
8) Poskytnutí všech kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování
právních služeb, uzavřené povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až
30. 11. 2021.
Informace požadoval žadatel poskytnout v elektronické podobě, případně
prostřednictvím zaslání (hypertextových) odkazů.

Poskytnutá informace:
Ad 1) Služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností si Olomoucký kraj
zajišťuje svépomocí.
Ad 2) Viz předchozí odpověď.
Ad 3) https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13949332
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13949388
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13608328
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12369140
(dodatek č. 1: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13100232)
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12171356
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13199388
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12091848
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12333468
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12109204
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12107928
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10958892
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10958728
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10983292
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9721999
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9721675
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9699655
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9773551
(dodatek č. 1: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16807471)
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9667451
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8448587
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8229991
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8229903
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8211503
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8211375
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8250171
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8279795
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17818471
Ad 4) https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11925556?backlink=37qtb
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18591959?backlink=m5h81
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14802669?backlink=vq904
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13448920?backlink=l9hvw
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13407552?backlink=desij
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14510036?backlink=i7dyz
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13675468?backlink=5atb9
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13407476?backlink=yjyqu
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15105919?backlink=y2rm7
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9272059?backlink=03hn5
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13513516?backlink=f7c3k
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11240000?backlink=unx20
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13675468?backlink=avf17
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14510220?backlink=gn88l
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14822573?backlink=bml3l
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8118891?backlink=vanai
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8348711?backlink=395c1

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10503538?backlink=414av
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13449032?backlink=blg53
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14802669?backlink=lx5mq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17175923?backlink=k5nl3
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9513947?backlink=hdd5r
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10663020?backlink=0naee
Ad 5) Jednalo se vždy o marketingové smlouvy:
Rok 2019 - počet 4
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9666315
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9697935
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9894091
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9666311
Rok 2020 - počet 6
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13668564
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13401712
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13423144
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13401780
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13788444
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11832052
Rok 2021 - počet 2
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17831411
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17861175
Ad 6) Data, která povinný subjekt zpracovává v rámci své činnosti, uchovává na
vlastních uložištích. Data nejsou uložena na serverech.
Ad 7) V tomto bodě Vaší žádosti bude vyhotoveno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Ad 8) Žadateli byly poskytnuty anonymizované dokumenty odpovídající žádosti o
informace (smlouvy a objednávky).
Informaci zpracoval:
Dne 27. 12. 2021, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 2
Počet příloh: 8
Počet listů/svazků příloh: 12

