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Poskytnutí informací na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím  

Vážený pane, 

dne 23. 11. 2021 byla doručena na Krajský úřad Moravskoslezský kraje Vaše žádost o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Z obsahu 
Vaši žádosti plyne, že žádáte o informace týkající se veřejných zakázek realizovaných Moravskoslezským krajem 
v souvislosti s projektem „E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy)“ (dále jen „projekt“), 
který byl podpořen v rámci Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu s názvem „Rozvoj služeb 
eGovermentu v krajích“. Podrobněji k jednotlivým dotazům: 

1) Kdy byla zveřejněna studie proveditelnosti? 

     - současně žádám i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací. 

Odpověď: K dané výzvě byly zpracovány dvě studie proveditelnosti, které byly historicky zveřejněny po krátký 
čas v souvislosti s realizací uvedeného projektu na webu Moravskoslezského kraje www.msk.cz, avšak v jeho 
starší verzi, v sekci kontakty na odbor informatiky. Doba realizace u projektu byla mezi lety 2010 až 2013. 
Následná udržitelnost projektu skončila v roce 2018. V současnosti již studie na stránkách zveřejněny nejsou. 
Dokumenty budu uloženy na externí úložiště, do něhož Vám bude umožněn přístup. 

2) Byl projekt soutěžen jako jedna veřejná zakázka nebo více veřejných zakázek? 

     - současně žádám i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací. 

Odpověď: V rámci projektu proběhlo více zadávacích řízení. Jejich seznam je obsažen v Příloze č. 1 tohoto 
dopisu. Dokumentace k jednotlivým zadávacím řízením nelze odeslat Vámi požadovanou formou (e-mailem) 
z důvodu velkého rozsahu. Z tohoto důvodu Vám budou dokumenty uloženy na externí úložiště, do něhož Vám 
bude umožněn přístup. 
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3) Kdy byla zveřejněna zadávací dokumentace (pokud jich bylo více, tak každá z nich)? 

     - současně žádám i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací. 

Odpověď: Zveřejnění zadávacích dokumentací v rámci jednotlivých zadávacích řízení je opět zaznačeno 
v Příloze č. 1 tohoto dopisu. Zadávací dokumentace nelze odeslat Vámi požadovanou formou (e-mailem) 
z důvodu velkého rozsahu. Z tohoto důvodu Vám budou dokumenty uloženy na zmíněné externí úložiště. 

4) Jaká byla lhůta pro podání nabídky (při zohlednění prodloužení lhůty dodatečnými 
informacemi)? 

     - současně žádám i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací. 

Odpověď: Lhůty pro podání nabídek v rámci jednotlivých zadávacích řízení je opět zaznačeno v Příloze č. 1 
tohoto dopisu. Požadovaná dokumentace nelze odeslat Vámi požadovanou formou (e-mailem) z důvodu 
velkého rozsahu. Z tohoto důvodu Vám budou dokumenty uloženy na zmíněné externí úložiště. 

5) Kdy byla podána žádost o dotaci? 

     - současně žádám i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací. 

Odpověď: Žádost o poskytnutí dotace byla u projektu eGovernmentu podána dne 29. 11. 2010. Žádost 
o poskytnutí dotace na projekt ke spisové službě byla podána 14. 6. 2010. Požadované žádosti včetně příloh 
nelze odeslat Vámi požadovanou formou (e-mailem) z důvodu velkého rozsahu. Z tohoto důvodu Vám budou 
dokumenty uloženy na externí úložiště. 

S pozdravem 

 

Mgr. Kateřina Dostálová, MPA 
vedoucí odboru evropských projektů  
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