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Klasifikace informací: Neveřejné 

Vyřízení žádosti informace dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, částečným poskytnutím 
požadovaných informací, a dále  
Oznámení o výši úhrady před poskytnutím informace dle z.č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane , 

Moravskoslezský kraj, krajský úřad (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 14. 12. 2021 prostřednictvím 
elektronické podatelny povinného subjektu Vaši žádost o poskytnutí informace podle § 13 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které 
žádáte o poskytnutí následujících informací: 

1 .  O poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných 

zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1. 1. 
2019 až 30. 11. 2021. (část pod názvem „smlouvy-vz“) 

2 .  Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 – žadateli 
postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení. 
(část pod názvem „zahájení vz“) 

3 .  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. (část pod názvem „infožádost sw – bod. 2) 

(pozn.: ostatní části žádosti žadatele zde neuvedené vyřizují jiné složky povinného subjektu, o čemž je žadatel 
zpraven) 

 

* * *  

 

Část I. 

Oznámení o výši úhrady k části žádosti pod názvem „smlouvy-vz“ (viz bod 1. výše) 

V souvislosti s Vaší žádostí o informace dle InfZ ze dne 14. 12. 2021 Vám oznamujeme výši úhrady před 
poskytnutím požadovaných informací. 

Váš dopis zn.:  Vážený pan 

e-mail: 
 

Ze dne: 14. 12. 2021 
Čj.: MSK 155591/2021 
Sp. zn.: KŘ/27597/2021/Las 
 084.1 S3   N 
Vyřizuje: Mgr. Ing. Petra Lasáková 
Odbor: Odbor kancelář ředitele krajského úřadu 
Telefon: 595 622 247 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2022-01-10 
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Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Silvie Součková
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Dle ust. § 17 InfZ je povinný subjekt oprávněn požadovat úhradu za poskytnutí informace mimo jiné v případě 
mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací. 

V souvislosti s výše uvedeným Vám oznamujeme, že částečné poskytnutí informací dle bodu 1. výše Vaší 
žádosti, je podmíněno zaplacením úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, a to ve 
výši 2.250 Kč. 

* * *  

Způsob výpočtu výše úhrady a odůvodnění: 

Žadatel požaduje v rámci části své žádosti označené názvem „smlouvy vz“ a povinným subjektem označené 
v tomto textu jako bod 1 (viz výše) následující: 

1. O poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných 
zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 
až 30. 11. 2021., 

V souladu s § 19 odst. 4 správního řádu žádám o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě a 
jejich zaslání na výše uvedenou e-mailovou adresu pro doručování. 

V případě, že to umožňuje povaha poskytované informace, žádám o poskytnutí zasláním (hypertextových) 
odkazů na konkrétní výše uvedené smlouvy. 

* * * 

Povinný subjekt v požadovaném období od roku 2019 do 2021 uzavřel celkem 137 smluv (vč. objednávek) 
na poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek. Z toho je 68 ks 

smluv zveřejněno v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a dalších 69 ks smluv zveřejnění nepodléhalo. 

Žadatelem požadované smlouvy povinný subjekt eviduje, jednak ve vlastním elektronickém systému smluv  
a dále výše uvedených 68 ks smluv je zveřejněno ve veřejně dostupném Registru smluv.   

Vyhledávání požadovaných informací, jakož i vytvoření kopií, popř. samotných hypertextových odkazů, 
představovalo činnost zcela nad rámec běžné pracovní činnosti, kdy na dotčeném odboru byl zapojen do 
vyhledávání 1 zaměstnanec, který byl nucen přerušit plnění svých úkolů na dobu vyhledávání žadatelem 
požadovaných informací, což sestávalo z těchto úkonů: 

1) v první řadě samotné vyhledávání smluv s požadovaným předmětem plnění, tj. poskytování 
poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným 
subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021. Do vyhledávání byl zapojen 1 zaměstnanec povinného 
subjektu. Tento zaměstnanec musel vyhledat v elektronickém systému smluv všechny smlouvy za 3leté 
období, což bylo možno elektronicky vygenerovat, a dále musel tento zaměstnanec již ručně provést 
kontrolu předmětu každé vyhledané smlouvy, tj. zda odpovídá nebo neodpovídá žadatelem požadovanému 
předmětu (tedy vyhledat samotné smlouvy s odpovídajícím předmětem plnění).  

Vyhledávání sestávalo z vygenerování sumáře všech uzavřených smluv v každém roce z požadovaného 
období na každém odboru, vytvoření sestav těchto smluv, a následně ruční kontroly předmětů všech těchto 
uzavřených smluv, zda předmět smlouvy odpovídá požadovanému zadání. Celkem bylo vyhledáno 137 
smluv. 

V rámci vstřícnosti povinného subjektu nebude do mimořádně rozsáhlého vyhledávání započteno samotné 
vyhledávání všech odpovídajících smluv s tím, že seznam všech těchto smluv v jednotlivých letech bude 
žadateli poskytnut bez úhrady (viz Příloha č. 1).  
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Do mimořádně rozsáhlého vyhledávání jsou započteny až následující úkony zaměstnance povinného 
subjektu: 

A. smlouvy zveřejněné v registru smluv: 

2) v druhé řadě provedl povinný subjekt přípravu hypertextových odkazů na každou jednotlivou 
smlouvu na místo, kde je zveřejněna v Registru smluv popř. na profilu povinného subjektu.  

Časový rozsah vyhledání a vytvoření požadovaných informací: celkem 340 minut, tj. 5 hodin a 40 

minut. 

Povinný subjekt neprováděl generování vyhledaných smluv a jejich přípravu do podoby kopií pro 
elektronické odeslání, neboť všechny tyto smlouvy jsou zveřejněny v Registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., přičemž Registr smluv již řadu let slouží k tomu, aby si kdokoliv mohl vyhledat jakoukoliv 
smlouvu uzavřenou subjektem veřejné správy podléhající povinnosti zveřejnění. Pokud žadatel žádá 
přípravu každého jednotlivého hypertextového odkazu ke každé jednotlivé vyhledané smlouvě 
s odpovídajícím jím požadovaným předmětem plnění (celkem 68), pak se jedná o mimořádně rozsáhlé 
vyhledávání informací, které povinný subjekt neeviduje, nevede a není k tomu ani povinen. Nadto povinný 
subjekt splnil svou zákonnou povinnost zveřejněním těchto smluv v Registru smluv k tomuto účelu 
zřízeném a žadatel má možnost každou z jím požadovaných smluv si jednoduše vyhledat. V rámci 
vstřícnosti povinný subjekt poskytuje žadateli kompletní seznam smluv s odpovídajícím požadovaným 
předmětem plnění (viz Příloha č. 1), aby žadatel mohl jednodušeji tyto smlouvy v registru smluv vyhledat. 

 

B. smlouvy nezveřejněné v registru smluv: 

3) zde proběhlo generování vyhledaných smluv ze systému smluv povinného subjektu, a příprava 
jejich kopií pro odeslání elektronickou formou. Časový rozsah mimořádně rozsáhlého vyhledávání 
smluv, resp. příprava těchto smluv do podoby kopií pro odeslání elektronickou formou: celkem 340 

minut, tj. 3 hodiny 27 minut 

Těchto 69 smluv, které nepodléhají povinnosti zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
ve formě kopií bude povinným subjektem žadateli poskytnuto v případě úhrady vyčíslené částky 
požadované povinným subjektem před poskytnutím informací. 

 

Dobu samotného vyhledávání požadovaných sumářů jsme se snažili co nejvíce zkrátit, některé činnosti jsme do 
vyhledávání nezapočítali (viz např. čas vyhledávání všech 137 smluv a příprava jejich kompletního seznamu).  

Celkový časový rozsah mimořádně rozsáhlého vyhledávání údajů, které povinný subjekt dle požadovaných 
kritérií takto neeviduje a musel je speciálně zadat, vyselektovat či ručně připravit činí tedy v součtu časového 
rozsahu za 1 zaměstnance, který se věnoval vyhledávání požadovaných informací: 547 minut, tj. 9 hodin a 7 

minut. 

Dle Sazebníku úhrad za poskytování informací na účetní období 2022 (zveřejněný na oficiálních webovských 
stránkách povinného subjektu viz: https://www.msk.cz/urad/povinne_informace/povinne_informace.html , lze 

se také dostat přes www.msk.cz , na horní liště sekce „Úřad“, dále klikem na „Povinné informace“, dále klikem 
na „Povinně zveřejňované informace“, zde v odst. 15., bodě 15.1. je v souladu s ust. § 17 InfZ a nařízením 
vlády č. 173/2016 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona 
InfZ, stanovena v jeho bodě 2e. výše úhrady za osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním 

https://www.msk.cz/urad/povinne_informace/povinne_informace.html
http://www.msk.cz/
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informací ve výši 250 Kč za každou ukončenou hodinu, přesáhne-li doba vyhledávání a zpracování informace 1 
hodinu. 

Vyhledání a zpracování Vámi požadovaných informací si vyžádalo celkem v součtu více než 9 hodin, tzn. výše 
úhrady byla vypočtena za 9 ukončených hodin, vyhledávání a zpracování požadovaných informací 
zaměstnancem povinného subjektu. 

Výši úhrady lze poukázat na bankovní účet povinného subjektu č. 19-1650676349/0800, VS 3153000032,  
a to nejpozději do 60 dnů ode dne doručení oznámení požadované úhrady. 
V případě, že úhrada nebude v zákonné lhůta zaplacena, bude rozhodnuto o odložení této části Vaší žádosti pro 
nezaplacení úhrady. 

Poučení: 
Žadatel má možnost podat proti tomuto požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle ust. 
§ 16a odst. 1 písm. d) InfZ, a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, prostřednictvím Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje. Krajský úřad může o stížnosti rozhodnout sám tak, že požadovanou informaci 
poskytne nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nerozhodne-li krajský úřad tímto způsobem, předloží 
stížnost spolu se spisovým materiálem, a to do 7 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost doručena příslušnému 
ministerstvu, zde Ministerstvu vnitra ČR. 

* * * 

 

Část II. 

Poskytnutí informace 

Povinný subjekt vyřizuje Vaši žádost částečně, a to takto v těchto částech: 

V části ad. 1 (část pod názvem „smlouvy-vz“): 

Žadatel požadoval ve své žádosti poskytnutí kopií smluv nebo hypertextových odkazů na tyto smlouvy, jejichž 
předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, 
uzavřených povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021. 

Povinný subjekt v rámci vstřícnosti poskytuje žadateli seznam všech jím požadovaných smluv v požadovaném 
období – celkem 137, a to ve formě samostatné Přílohy č. 1.  

V této příloze jsou smlouvy rozděleny podle jednotlivých let 2019, 2020 a 2021 a dále v každém roce na 
„smlouvy uveřejněné v Registru smluv“ a „smlouvy pouze na lokálním disku“ tj. nepodléhající povinnosti 
zveřejnění v Registru smluv. 

Tímto povinný subjekt odkazuje v části smluv uveřejněných v Registru smluv na samotný registr smluv 
dostupný na https://smlouvy.gov.cz/ , kde žadatel může všechny smlouvy samostatně vyhledat podle jím 
zadaných filtrů např. IČO povinného subjektu, dále např. název smlouvy apod. Poskytnutí žadatelem 
požadovaných hypertextových odkazů, které by musel povinný subjekt jednotlivě vyhledat a vytvořit, podléhají 
úhradě dle části I. této písemnosti. 

Kopie smluv, které nepodléhají zveřejnění v Registru smluv, rovněž povinný subjekt poskytne v případě 
uskutečnění úhrady před poskytnutím informace dle části I. této písemnosti. 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/
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V části ad. 2. (část pod názvem „zahájení vz“): 

kde žadatel žádá o poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022. 

Povinný subjekt sděluje, že tuto informaci poskytnout nemůže, neboť v okamžiku vyřizování této žádosti je 
informací neexistující. Povinný subjekt rámcový seznam připravovaných zakázek na aktuální kalendářní rok 
připravuje, ale dle jeho interních pravidel až k datu 31.1. 

 

V části ad. 3. (část pod názvem „infožádost sw – bod. 2): 

kde žadatel žádá o poskytnutí informace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, povinný zahájil za období posledních 3 let (ke dni doručení 
žádosti) a žádá o poskytnutí kopií smluv příp. hypertextových odkazů na smlouvy základě těchto jednacích 
řízení bez uveřejnění uzavřených.  

Tuto část povinný subjekt vyřizuje kompletním poskytnutím požadované informace takto: 

č. VZ název VZ č. smlouvy odkaz na smlouvu 

019/2020 
Nákup elektrické energie pro 
Moravskoslezský kraj v roce 2020 

00759/2020/KŘ není uveřejněná – kopie viz Příloha č. 2 

004/2020 

Zajištění lékařské pohotovostní 
služby na území statutárního města 
Ostravy 

00542/2020/ZDR 

00543/2020/ZDR 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11808572 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11808432 

006/2019 
Dodávka elektrické energie pro 
Moravskoslezský kraj v roce 2019 

00911/2019/KŘ není uveřejněná - kopie viz Příloha č. 3 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Silvie Součková 

vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu 

 

 

 

Přílohy dle textu 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmlouvy.gov.cz%2Fsmlouva%2F11808572&data=04%7C01%7Cpetra.lasakova%40msk.cz%7C219ccf1d249b43c6eaa608d9d05a2043%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637769907771069915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SSgOvZlkZF6D2yceGyLxikjVIaHbRYL6Sb7PVgfnr0Q%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmlouvy.gov.cz%2Fsmlouva%2F11808432&data=04%7C01%7Cpetra.lasakova%40msk.cz%7C219ccf1d249b43c6eaa608d9d05a2043%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637769907771069915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sGkDMgyz2c5SzadrnHuEg4280nLZtShY7kc6vhbzCII%3D&reserved=0

