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Od:
Odesláno: čtvrtek 15. července 2021 15:05
Komu:
Předmět: FW: Žádost o informace ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím

From: < @gmail.com>  
Sent: Thursday, July 15, 2021 12:38 AM 
To:
Subject: Žádost o informace ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
 
Vážení, 

ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si vás tímto dovoluji 
požádat o poskytnutí následujících informací: 

1)     zadávací dokumentace k veřejným zakázkám vypsaným v rámci projektů měst Jihlava, Kladno, Chomutov, 
Ostrava, Havířov, Děčín, Olomouc, Plzeň, Liberec, Přerov, Karlovy Vary, Zlín, Brno, realizovaných v rámci 
Integrovaného operačního programu (IOP), pro oblast podpory 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě, 
na základě výzvy Ministerstva vnitra č. 9, vyhlášené dne 15. dubna 2010 (s termínem přijetí žádostí od 15. 
dubna do 1. prosince 2010); 
2)     seznam uchazečů o tyto zakázky a jejich nabídek zaslaných do zadávacího řízení, 
3)     výsledky těchto zadávacích řízení (zda, kterému uchazeči a kdy byla jednotlivá veřejná zakázka zadána), 
včetně rozhodnutí o výběru nejlepšího uchazeče o veřejnou zakázku. 

Zároveň si vás dovoluji požádat o zaslání těchto informací elektronickou formou na mou emailovou adresu. V případě 
potřeby jsem připraven poskytnout potřebnou součinnost. 

  

Děkuji a zůstávám s pozdravem 
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Věc: Odložení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Vážený , 
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o s vobodném 
přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi v el. podobě ve čtvrtek 15. července 2021. 
 

K Vaší žádosti, týkající se poskytnutí následujících informací: 
1)zadávací dokumentace k veřejným zakázkám vypsaným v rámci projektů měst Jihlava, Kladno, 
Chomutov, Ostrava, Havířov, Děčín, Olomouc, Plzeň, Liberec, Přerov, Karlovy Vary, Zlín, Brno, 
realizovaných v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), pro oblast podpory 2.1. Zavádění 
ICT v územní veřejné správě, na základě výzvy Ministerstva vnitra č. 9, vyhlášené dne 15. dubna 
2010 (s termínem přijetí žádostí od 15. dubna do 1. prosince 2010);  
2)seznam uchazečů o tyto zakázky a jejich nabídek zaslaných do zadávacího řízení,  
3)výsledky těchto zadávacích řízení (zda, kterému uchazeči a kdy byla jednotlivá  veřejná zakázka 
zadána), včetně rozhodnutí o výběru nejlepšího uchazeče o veřejnou zakázku, 

 
uvádím následující: 
 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky („Centrum“) plní ve vztahu k  Integrovanému 
operačnímu programu roli zprostředkujícího subjektu tak, jak je stanoveno Statutem státní 
příspěvkové organizace Centrum pro regionální rozvoj České republiky, vydaném jako Rozhodnutí 
ministryně č. 53/2017 ze dne 6. listopadu 2017.  
 
Řídicím orgánem Integrovaného operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor 
řízení operačních programů. Řídicí orgán je také jediným správcem údajů, týkajících se Integrovaného 
operačního programu. 
 

S ohledem na tuto skutečnost Centrum nemůže požadované informace poskytnout a proto podle  
§14 odst. 5 písm. C zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, Vaši žádost 
odkládám. 
 
Vážený , ve Vaší věci Vám doporučuji obrátit se na Řídicí orgán Integrovaného 
operačního programu, jímž je Odbor řízení operačních programů na Ministers tvu pro místní rozvoj ČR, 
případně na jednotlivé předkladatele projektů, jak jsou uvedeni a jejichž přehled jsme Vám poskytovali 
v rámci žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím,  
č. 5/2021, CENT 9863/2021 ze dne 9. července 2021. 
 
 
S pozdravem 

 
 

 

Ing. Zdeněk Vašák 
Generální ředitel 

 

 
 
Na vědomí 
Ing. Rostislav Mazal, ředitel Odboru řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

Č.j.: CENT  10261/2021 Vyřizuje: V Praze, dne 15.7.2021  


