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Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím
Vážená paní magistro,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, kterou jsme obdrželi dne 24.06.2020, a kterou žádáte o informaci týkající se informačních
systémů, Vám sdělujeme následující:
Ad 1.
Informační systém GINIS a jeho veškeré komponenty byly postupně během roku 2018 nahrazovány
nově vysoutěženým informačním systémem VERA Radnice (dosud používaný).
K zajištění zaměstnaneckého portálu, vedení spisové služby a veškerých komponent dle zadání
výběrového řízení pak slouží příslušné moduly IS VERA Radnice a poddodavatel Kvasar
(zaměstnanecký portál).
Podrobný popis funkcionalit je obsažen v zadávací dokumentaci k příslušnému projektu v rámci výzvy č.
28 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vítězný dodavatel předložil nabídku
s popisem systému – přiložený dokument „LUHA_nabidka_17_08_15_PRILOHA B – POPIS
NABÍZENÝCH AGEND.docx“.
Ad 2. (i.)
IS RADNICE VERA má atestaci na splnění zákonných předpisů a do tohoto IS byla přenesena živá
data z IS GINIS (nadále nepoužíván). Komponenty informačního systému VERA Radnice v souladu
s platnými interními předpisy úřadu (spisový plán) řídí archivační a skartační lhůty všech dokumentů
vedených v informačním systému, spisová služba pravidelně archivuje a poté zasílá ke skartaci
všechny relevantní dokumenty. Správnost nastavených postupů potvrdila i kontrola Státního okresního
archivu Zlín z roku 2019. Testovací skartační řízení proběhlo úspěšně naposledy v červnu roku 2020,
spisová služba vytváří validní SIP balíčky zcela v souladu s příslušnou legislativou.
Vedle informačního systému zajišťuje soulad s GDPR i vnitřní směrnice úřadu týkající se práce
s osobními údaji. Dokumenty obsahující osobní údaje, které již Město Luhačovice nemusí z žádných
zákonných důvodů spravovat, jsou zákonně skartovány.
Ad 2. (II.)
IS VERA Radnice splňuje požadavky citovaného zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a též požadavky NSESSS v platném znění, včetně požadavků na výstupní datové formáty atd.,
vše v souladu s § 64 odst. 7 zmíněného zákona. Soulad s platnými předpisy v této oblasti prokázala
také výše zmíněná kontrola Státního okresního archivu Zlín v loňském roce.
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Podrobný popis funkcí jednotlivých komponent informačního systému VERA Radnice je k dispozici
všem řádně vyškoleným uživatelům, kteří smí s informačním systémem pracovat s ohledem na jejich
konkrétní pracovní zařazení. Podrobný popis všech funkcí a celá dokumentace k agendám je
předmětem obchodního tajemství dodavatele těchto komponent a jejich poskytnutí třetí straně není
možné.
Ad 3.
Požadavek splněn přiloženým dokumentem.
Na základě § 4a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto považujeme
informaci za poskytnutou. Úhrada nákladů za poskytnutí informace podle § 17 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb. není požadována.

Bc. Veronika Vavrysová
vedoucí odboru vnitřních věcí
elektronicky podepsáno

