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Od: < @gmail.com>
Odesláno: středa 24. července 2019 14:19
Komu:

Předmět: Žádost o poskytnutí textů stanovisek

Vážení, 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí 
textů stanovisek hlavního architekta eGovernmentu k jednotlivým veřejným zakázkám 

připravovaným a realizovaným na základě výzev č. 06, 08 a 09 Integrovaného operačního programu 
Ministerstva vnitra, a to konkrétně k zakázkám: 

−     „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - technologické centrum ORP“ zadavatele statutární město 

Přerov, 

−     „Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností - Magistrát města Zlína“ zadavatele 

statutární město Zlín, 

−     „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“ zadavatele Olomoucký kraj, 

−     „CzechPoint@home - portál občana“ zadavatele statutární město Zlín, 

−     „Dodávka integrace agendových systémů Statutárního města Zlína“ zadavatele statutární město 

Zlín, 

−     „Rozvoj ERP systémů“ zadavatele Zlínský kraj, 

−     „Dodávka a implementace vnitřní integrace Krajského úřadu Zlínského kraje“ zadavatele Zlínský 

kraj, 

−     „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“ zadavatele Pardubický kraj, 

−     „Komplexní integrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje“ zadavatele Královehradecký 

kraj, 

−     „Vnitřní integrace úřadu (Analýza, Identity management, Portál, Integrační platforma)“ zadavatele 

Moravskoslezský kraj, 

−     „Vnitřní integrace úřadu (Analýza, Identity management, Portál, Integrační platforma) II“ 

zadavatele Moravskoslezský kraj, 

−     „Síťová infrastruktura (propojení lokalit TC)“ zadavatele Jihomoravský kraj, 

−     „Síťová infrastruktura 2 (propojení lokalit TC)“ zadavatele Jihomoravský kraj, 
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−     „Dodávka komponent Komunikační infrastruktury SMZ - část II. - dodávka a implementace 

aktivních prvků“ zadavatele statutární město Zlín, 

−     „Centrum ICT služeb“ zadavatele statutární město Olomouc. 

Současně Vás žádám o zaslání předmětných stanovisek elektronickou formou na moji e-mailovou 
adresu:  @gmail.com.  

 
 
Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. 

  

S úctou a pozdravem, 



 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky E-mail:                             IČ: 04095316 

U nákladového nádraží 3144/4 Tel.:                    č.ú.: 236021/0710 

130 00 Praha 3 - Strašnice      ID datové schránky: mt6427q 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 
 

Vážený pane , 
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace dle z . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, kterou jsme obdrželi e-mailem ve středu 24. července 2019 ve 14.24 hodin. 
 

K Vaší žádosti, týkající se poskytnutí textů stanovisek hlavního architekta eGovernmentu  
k jednotlivým veřejným zakázkám připravovaným a realizovaným na základě výzev č. 06, 08 a 09 
Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra u Vámi uváděných projektů, uvádím 
následující informace: 
 

Z námi dostupných informací u výzev Integrovaného operačního programu č. 06, 08 a 09 hlavní 
architekt eGovernmentu k jednotlivým zakázkám připravovaným a realizovaným v předkládaných 
projektových žádostech taková stanoviska nevytvářel a tudíž ani neposkytoval. 
 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Zdeněk Vašák 

Generální ředitel 
v.z. Ing. Helena Miškovičová 

ředitelka Sekce administrace programů 

 

 

  

 

Č. j.: CENT  16895/2019 Vyřizuje:  V Praze, dne 25. 07.2019 


