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Poskytnutí informací 

 

 

 

na základě Vašich žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručených na náš úřad 

elektronicky dne 16. 12. 2021 v jedné zprávě, Vám zasíláme odpovědi na níže uvedené otázky:  

 

1. Žádám o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené 

s kybernetickou bezpečností svépomocí. Pod pojmem kybernetická bezpečnost 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. 

Na základě rozhodnutí Rady města Brna ze dne 31. 3. 2021, přijatého na schůzi č. R8/140, je 

orgánem odpovědným za komplexní řešení této problematiky pro celé statutární město Brno, 

včetně městské části Brno-Tuřany, Kancelář rozvoje kybernetické bezpečnosti Magistrátu 

města Brna. 

 

2.  Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností 

svépomocí, žádám o poskytnutí kopií smluv a všech jejích 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. 

Viz odpověď na otázku č. 1.  

 

3. Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených 

povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021. 

V označeném období byla vystavena objednávka č. 22/2020 ze dne 28. 1. 2020, jejíž kopii 

poskytujeme. 

 

4. 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. 

Městská část Brno-Tuřany nedisponuje seznamem veřejných zakázek, o který žádá žadatel. 

Veřejné zakázky, které má povinný subjekt v úmyslu zahájit v roce 2022, vyplývají ze 
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schváleného rozpočtu, který je zveřejněn zde: https://www.turany.cz/schvaleny-rozpocet-na-

rok-2022/. Investiční akce jsou v tomto rozpočtu označeny tučně.  

 

5. 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 uvedeném období neeviduje městská část Brno-Tuřany žádnou takovou smlouvu. 

 

6. Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, která zpracovává v rámci 

své činnosti – zdali se jedná o uložení na vlastních uložištích či skrze externí poskytovatele. 

V případě, že 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 severy) žádáme o poskytnutí kopie 

aktuálně účinné smlouvy se zprostředkovatelem externího uložení dat. 

Městská část Brno-Tuřany uchovává uložená data na vlastním úložišti. V příloze zasíláme 

objednávku č. 244/2018 ze dne 3. 12. 2018. Údržba a provoz serveru je prováděna na základě 

smlouvy o servisní podpoře ze dne 15. 7. 2002, kterou zasíláme v příloze. 

 

7. 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). 

V příloze zasíláme tyto objednávky softwaru pořízeného v uvedeném období městskou částí 

Brno-Tuřany: 

- č. 56/2019 ze dne 26. 3. 2019 

- č. 68/2019 ze dne 9. 4. 2019 

- č. 206/2019 ze dne 21. 10. 2019 

- č. 254/2019 ze dne 12. 12. 2019 

- č. 82/2020 ze dne 29. 4. 2020 

- č. 129/2020 ze dne 22. 6. 2020 

- č. 34/2021 ze dne 24. 3. 2021 

- č. 40/2021 ze dne 26. 3. 2021 

- č. 53/2021 ze dne 29. 4. 2021 

- č. 106/2021 ze dne 2. 8. 2021 

- č. 137/2021 ze dne 22. 9. 2021 

- č. 147/2021 ze dne 8. 10. 2021 

Zbylé softwarové vybavení, které městská část Brno-Tuřany využívá, zajišťuje Magistrát 

města Brna. 

 

8. Žádám o poskytnutí informace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. 

zákona 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. 

V uvedeném období neeviduje městská část Brno-Tuřany žádné jednací řízení bez uveřejnění. 

  

S pozdravem 

   

 

Mgr. Jiří Polák 

tajemník 

ÚMČ Brno-Tuřany 
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