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Od:
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Komu: podatelna@crr.cz
Předmět: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí
textů stanovisek odboru 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,
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−

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

−

„Síťová infrastruktura 2 (propojení lokalit TC)“ zadavatele Jihomoravský kraj,

− „Dodávka komponent Komunikační infrastruktury SMZ - část II. - dodávka a implementace
aktivních prvků“ zadavatele statutární město Zlín,
−

„Centrum ICT služeb“ zadavatele statutární město Olomouc.

Obdobnou žádost jsem Vám již zasílal dne 24. 7. 2019 a 25. 7. 2019 jsem na ni obdržel odpověď, ve které
stálo, že architekt eGovernmentu k jednotlivým zakázkám připravovaným a realizovaným v předkládaných
projektových žádostech taková stanoviska nevytvářel a tudíž ani neposkytoval, avšak na stejnou žádost
odeslanou Ministerstvu vnitra jsem obdržel odpověď (viz. příloha), že předmětnými stanovisky disponuje
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které je státní příspěvkovou organizací řízenou
Ministerstvem pro místní rozvoj.
Současně Vás žádám o zaslání předmětných stanovisek elektronickou formou na moji e-mailovou
adresu:

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.
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6GČOHQtRRGORåHQtåiGRVWLRLQIRUPDFH
0LQLVWHUVWYRYQLWUDRGERU+ODYQtKRDUFKLWHNWDH*RYHUQPHQWX(dále jen „0LQLVWHUVWYR
vnitra³ MDNRSRYLQQê VXEMHNWYHVP\VOXXVWDQRYHQt RGVW ]iNRQDþ
6E R VYRERGQpP SĜtVWXSX N LQIRUPDFtP YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ GiOH jen
„,QI=³  REGUåHO åiGRVW R SRVN\WQXWt LQIRUPDFH

I.
äDGDWHO åiGDO YH VYp åiGRVWL SRVN\WQXWt WH[WĤ VWDQRYLVHN KODYQtKR DUFKLWHNWD
eGovernmentu k MHGQRWOLYêP YHĜHMQêP ]DNi]NiP SĜLSUDYRYDQêP D UHDOL]RYDQêP QD
]iNODGČYê]HYþD,QWHJURYDQpKRRSHUDþQtKRSURJUDPX0LQLVWHUVWYDYQLWUD
DWRNRQNUpWQČN]DNi]NiP
x Ä5R]YRM VOXåHE H*RYHUQPHQWX Y REFtFK - WHFKQRORJLFNp FHQWUXP 253³
]DGDYDWHOHVWDWXWiUQtPČVWR3ĜHURY
x Ä9QLWĜQtLQWHJUDFH~ĜDGXREFHVUR]ãtĜHQRXSĤVREQRVWt- 0DJLVWUiWPČVWD=OtQD³
]DGDYDWHOHVWDWXWiUQtPČVWR=OtQ
x Ä5R]YRM VOXåHb e-*RYHUQPHQWX Y 2ORPRXFNpP NUDML³ ]DGDYDWHOH 2ORPRXFNê
NUDM
x „CzechPoint@home - SRUWiOREþDQD³]DGDYDWHOHVWDWXWiUQtPČVWR=OtQ
x Ä'RGiYND LQWHJUDFH DJHQGRYêFK V\VWpPĤ 6WDWXWiUQtKR PČVWD =OtQD³
]DGDYDWHOHVWDWXWiUQtPČVWR=OtQ
x Ä5R]YRM(53V\VWpPĤ³]DGDYDWHOH=OtQVNêNUDM
x Ä'RGiYND D LPSOHPHQWDFH YQLWĜQt LQWHJUDFH .UDMVNpKR ~ĜDGX =OtQVNpKR NUDMH³
]DGDYDWHOH=OtQVNêNUDM
x Ä9QLWĜQtLQWHJUDFH~ĜDGXDLQWHJUDFHV ,696³]DGDYDWHOH3DUGXELFNêNUDM
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Ä.RPSOH[Qt LQWHJUDFH .UDMVNpKR ~ĜDGX .UiORYpKUDGHFNpKR NUDMH³ ]Ddavatele
.UiORYHKUDGHFNêNUDM
Ä9QLWĜQt LQWHJUDFH ~ĜDGX $QDOê]D ,GHQWLW\ PDQDJHPHQW 3RUWiO ,QWHJUDþQt
SODWIRUPD ³]DGDYDWHOH0RUDYVNRVOH]VNêNUDM
Ä9QLWĜQt LQWHJUDFH ~ĜDGX $QDOê]D ,GHQWLW\ PDQDJHPHQW 3RUWiO ,QWHJUDþQt
SODWIRUPD ,,³]DGDYDWHOH0RUDYVNRVOH]VNêNUDM
Ä6tĢRYiLQIUDVWUXNWXUD SURSRMHQtORNDOLW7& ³]DGDYDWHOH-LKRPRUDYVNêNUDM
Ä6tĢRYiLQIUDVWUXNWXUD SURSRMHQtORNDOLW7& ³]DGDYDWHOH-LKRPRUDYVNêNUDM
Ä'RGiYND NRPSRQHQW .RPXQLNDþQt LQIUDVWUXNWXU\ 60= - þiVW ,, - dodávka a
LPSOHPHQWDFHDNWLYQtFKSUYNĤ³]DGDYDWHOHVWDWXWiUQtPČVWR=OtQ
Ä&HQWUXP,&7VOXåHE³]DGDYDWHOHVWDWXWiUQtPČVWR2ORPRXF
II.

0LQLVWHUVWYRYQLWUDYêãH]PtQČQRXåiGRVWåDGDWHOHY SOQpPUR]VDKXodkládáDWRYH
VP\VOX   RGVW  StVP F  ,QI= QHERĢ SRåDGRYDQp LQIRUPDFH VH QHY]WDKXMt
k SĤVREQRVWL0LQLVWHUVWYDYQLWUD
3RNXG MGH R RGĤYRGQČQt WRKRWR RGORåHQt RGERU +ODYQtKR DUFKLWHNWD H*RYHUQPHQWX
MDNRåWR~WYDUNWHUêWXWRåiGRVWY\ĜL]XMHSRåDGRYDQêPLVWDQRYLVN\ViPQHGLVSRQXMH
3RYDåXMHPH ]D YKRGQp GRGDW åH RGERU +ODYQtKR DUFKLWHNWD H*RYHUQPHQWX QHQt
WRWRåQêV hlavním DUFKLWHNWHPH*RYHUQPHQWXNWHUpKR]PtQLOåDGDWHOYHVYpåiGRVWL
SWDQRYLVN\ SRåDGRYDQêPL åDGDWHOHP QHGLVSRQXMH DQL MLQê ~WYDU 0LQLVWHUVWYD YQLWUD
QêEUå MLPL GLVSRQXMH &HQWUXP SUR UHJLRQiOQt UR]YRM ýHVNp UHSXEOLN\ NWHUp MH VWiWQt
SĜtVSČYNRYRXRUJDQL]DFtĜt]HQRX0LQLVWHUVWYHPSURPtVWQtUR]YRM
3RXþHQt
3URWLWRPXWRVGČOHQtMVWHRSUiYQČQSRGOHRGVWStVPD ,QI= SRGDWVWtåQRVWD
WR YH OKĤWČ  GQĤ RGH GQH GRUXþHQt WRKRWR VGČOHQt 6WtåQRVW VH SRGiYi
k 0LQLVWHUVWYXYQLWUDQHMOpSHFHVWRXRGERUX+ODYQtKRDUFKLWHNWD3RGOHDRGVW
LQI=YHVSRMHQt VRGVW]iNRQDþ 6EVSUiYQtKRĜiGXR VWtåQRVWL
UR]KRGQHPLQLVWUYQLWUD
,QJ3HWU.XFKDĜ
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Č. j.: CENT 385/2020

Vyřizuje:

V Praze, dne 13. 01.2020

Věc: Odložení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (InfZ), 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, kterou jsme obdrželi
v pondělí 6. ledna 2020 ve 20.37 hodin elektronickou formou na adresu el. podatelny.
Totožnou žádost jsme od Vás obdrželi 24. července 2019, načež jsme na tuto odpovídali, že z námi
dostupných informací hlavní architekt eGovernmentu k jednotlivým zakázkám připravovaným
a realizovaným v předkládaných projektových žádostech taková stanoviska nevytvářel a tudíž ani
neposkytoval.
K nově zasílané žádosti přikládáte Sdělení o odložení žádosti o informace z Ministerstva vnitra, ve
kterém je uvedeno, že vyřizující odbor – Odbor Hlavního architekta eGovernmentu, požadovanými
stanovisky sám nedisponuje. Odbor Hlavního architekta eGovernmentu není totožný s hlavním
architektem eGovernmentu, kterého ve své žádosti zmiňujete. Požadovanými stanovisky nedisponuje
ani jiný útvar Ministerstva vnitra, a dle tvrzení Ministerstva vnitra, jimi disponuje Centrum pro
regionální rozvoj České republiky, státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní
rozvoj.
K Vaší žádosti uvádím, že těmito stanovisky v Centru nedisponujeme. I nadále platí stav, kdy z námi
dostupných informací hlavní architekt eGovernmentu k jednotlivým zakázkám připravovaným
a realizovaným v předkládaných projektových žádostech taková stanoviska nevytvářel a tudíž ani
neposkytoval. Záležitost stanovisek hlavního architekta eGovernmentu nespadá do gesce Centra pro
regionální rozvoj České republiky, v souladu s §14 odst. 5 písm c. InfZ , Vaši žádost odkládám.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Vašák
Generální ředitel
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 - Strašnice

E-mail:
Tel.:

IČ: 04095316
č.ú.: 236021/0710
ID datové schránky: mt6427q

