
Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
U nákladového nádraží 3144/4 

130 00 Praha 3 
 

dne 10. prosince 2021 
 
Vážení, 
  
na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás 
tímto dovoluji požádat o poskytnutí textů:  
 

 zadávacích dokumentací včetně příloh, realizovaných na základě výzvy č. 08 Integrovaného 
operačního programu Ministerstva vnitra,  

 dodatečných informací k zadávacím podmínkám, týkající se těchto zadávacích dokumentací, 
   
Současně Vás žádám o zaslání odpovědi elektronickou formou na mou e-mailovou adresu: 

gmail.com. V případě nutnosti anonymizace dokumentů žádám tyto v anonymizované 
podobě. 
 
V úctě 
 

 



 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky   E-mail: IČ: 04095316 
U Nákladového nádraží 3144/4 Telefon: č..: 236021/0710 
130 00 Praha 3 - Strašnice    ID datové schránky: mt6427q 

 

 

 
Věc: Odložení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážená , 
reaguji tímto na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, kterou jsme obdrželi prostřednictvím el. pošty v pátek 10. prosince 2021. 
 
K Vaší žádosti, týkající se poskytnutí zadávacích dokumentací včetně příloh, realizovaných na základě 
výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra, a dodatečných informací 
k zadávacím podmínkám, týkajících se těchto zadávacích dokumentací, uvádím následující: 
 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky („Centrum“) plní ve vztahu k Integrovanému 
regionálnímu operačnímu programu roli zprostředkujícího subjektu tak, jak je stanoveno ve 
Veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci 
implementace Integrovaného operačního programu. 
 
Řídicím orgánem Integrovaného regionálního 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. 
 
Vážená , přeji Vám pěkný den. 
 
S pozdravem 
 
 

 
Ing. Zdeněk Vašák 
Generální ředitel 

 

 

Č.j.: CENT   A/22009/2021 Vyřizuje: V Praze, dne 15.12.2021  


