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DATUM: 05.01.2022 
 

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím 
 
Vážený pane XXXXX,  
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, kterou jsme obdrželi dne 13.12.2021, a kterou žádáte o poskytnutí informací ohledně 
výběrových řízení a zakázek Města Luhačovice, Vám sdělujeme následující: 
 
Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných 
zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi 
01.01.2019 až 30.11.2021. 
 

Rok 2019: 

- příkazní smlouva – veřejná zakázka Dostavba ZŠ Luhačovice  - splněno přiloženým 
dokumentem, 

- dodatek k předešlé příkazní smlouvě – změna předmětu veřejné zakázky – Terminál 
Luhačovice – splněno přiloženým dokumentem, 

- příkazní smlouva – veřejná zakázka Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice – 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9750711, 

- dodatek příkazní smlouvy – veřejná zakázka Výměna zdroje tepla v budově MŠ - 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9750871, 

- objednávka na administraci veřejné zakázky Volnočasový spot Luhačovice – splněno 
přiloženým dokumentem, 

- příkazní smlouva – veřejná zakázka Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS - 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11066048. 

 
Rok 2020: 

- příkazní smlouva – veřejná zakázka Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS – 
splněno přiloženým dokumentem,  

- příkazní smlouva – veřejná zakázka na zpracovatele pasportů – splněno přiloženým 
dokumentem. 
 

Rok 2021: 

- příkazní smlouva – veřejná zakázka Luhačovice – most na ulici Družstevní – splněno 
přiloženým dokumentem, 

- příkazní smlouva – veřejná zakázka Rekonstrukce Sokolovny – splněno přiloženým 
dokumentem, 

- objednávka na administraci veřejné zakázky na rekonstrukci ul. Hrazanská - 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17373419. 
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Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených 
povinným subjektem v období mezi 01.01.2019 až 30.11.2021. 
 

Město Luhačovice zajišťuje v posledních 2 letech právní služby a právní poradenství prostřednictvím 
interního zaměstnance odboru vnitřních věcí – právníka. 

Externí služby pro Město Luhačovice v posledních 2 letech poskytli advokáti ve dvou případech, kdy se 
jednalo o právně složité a časově náročné soudní spory: 

1. v prosinci roku 2020 byla uzavřena smlouva o poskytování právních služeb s Mgr. XXXXX, 
advokátem, týkající se právního zastoupení ve sporu s Dr. XXXXX (spor se týká Zámku 
Luhačovice) - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15147487?backlink=ebwzd, 

2. v dubnu roku 2020 byla uzavřena smlouva (ústní) s JUDr. XXXXX,  advokátem, týkající se 
právního zastoupení ve sporu s ČR – Ministerstvem dopravy – splněno přiloženým 
dokumentem.   

 
Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, která zpracovává v rámci 
své činnosti – zdali se jedná o uložení na vlastních úložištích či skrze externí poskytovatele. 
V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o poskytnutí kopie smlouvy na 
dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné smlouvy na údržbu/provoz těchto serverů, 
pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku. V případě, kdy jsou data uchovávaná externí 
službou (ať již skrze cloudové úložiště či externí servery) žádáme o poskytnutí kopie aktuálně 
účinné smlouvy se zprostředkovatelem externího uložení dat.  
 

Město Luhačovice uchovává data na dvou vlastních redundantních serverech - 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3672012?backlink=ohsl3, 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11309336?backlink=cpkhk, 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11987032?backlink=hcgbj, 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12536656?backlink=6ke3a. 
 
Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný subjekt v úmyslu zahájit v roce 2022 – 
žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení 
zadávacího řízení.  
 

název veřejné zakázky předpokládaný termín 
zahájení zadávacího řízení 

rekonstrukce kotelny a otopné soustavy budovy č. p. 811 ul. Školní 
Luhačovice 

leden 2022 

energetické úspory MěDK Elektra Luhačovice říjen 2022 

 
Žádám o poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, provoz, 
správu, rozvoj (vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného subjektu, které 
povinný subjekt využívá v rámci své činnosti, a to za období posledních 3 let (ke dni doručení 
žádosti). 
 

BONIT Solutions, s. r. o. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17866563?backlink=ny24y, 

VERA, spol. s r. o. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18745151?backlink=iw32j, 

VERA, spol. s r. o. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9544851?backlink=edluw, 

VITA software, s. r. o. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8213379?backlink=89yc4, 

AUTOCONT a. s. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11309336?backlink=cpkhk, 

AUTOCONT a. s. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11987032?backlink=hcgbj, 

AUTOCONT a. s. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12536656?backlink=6ke3a, 
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Orthodox networks, s. r. o. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8538519?backlink=gqphz, 

Orthodox networks, s. r. o. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8538551?backlink=sl9i5. 

 
Žádám o poskytnutí informace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinný subjekt zahájil za období 
posledních 3 let (ke dni doručení žádosti) a poskytnutí kopií smluv na základě těchto jednacích 
řízení bez uveřejnění uzavřených.  
 
Město Luhačovice nezahájilo za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti) žádné jednací řízení 
bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
 
Žádám o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené 
s kybernetickou bezpečností svépomocí.  
Pod pojmem kybernetické bezpečnosti žadatel rozumí zabezpečení ochrany před neoprávněným 
manipulováním se zařízeními počítačového systému, ochranu před neoprávněnou manipulací s 
daty, ochranu informací před krádeží (nelegální tvorba kopií dat) nebo poškozením, bezpečnou 
komunikaci a přenos dat (kryptografie), bezpečné uložení dat, celistvost a nepodvrhnutelnost 
dat. 
 
Město Luhačovice zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností prostřednictvím 
antivirového programu Kaspersky Endpoint Select od společnosti PREMO s. r. o. – splněno přiloženým 
dokumentem.  
 
Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností 
svépomocí, žádám o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími dodavateli, kteří 
pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují.  
Pokud povinný subjekt shledá, že nemůže poskytnout celé kopie smluv a jejich dodatky z 
důvodu, že obsahují informace, v jejichž poskytnutí povinnému subjektu brání zákon, žádám o 
poskytnutí požadovaných informací v maximálním možném rozsahu. 
 
AUTOCONT a. s. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11309336?backlink=cpkhk, 

AUTOCONT a. s. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11987032?backlink=hcgbj, 

AUTOCONT a. s. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12536656?backlink=6ke3a, 

BONIT Solutions, s. r. o. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17866563?backlink=ny24y, 

VITA software, s. r. o. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8213379?backlink=89yc4. 

 
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 

 


