
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

 

Povinný subjekt: 

Dle doručení na podatelnu. 

Žadatel: 

Název: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datum narozeni: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa pro doručování: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk  

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 

1) 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). 

2) 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. 

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. 

S pozdravem, 

xxxxxxxxxxxxxxxx



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

 

 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 

pořadovým číslem 601013_009336, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. 

Vstup bez viditelného prvku. 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: xxxxxxxxxxxxxx 

Vystavil: Česká pošta, s.p. 

Pracoviště: Brno 1 

Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021 



Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Povinný subjekt: 

Dle doručení na podatelnu. 

Žadatel: 

Název: Michal Repatý 
Datum narozeni: 3. 9. 1993 

Trvalý pobyt: 

Adresa pro doručování: 

Leitnerova 10, 602 00 Brno 

e-mail verejne.zakazky.brno@gmail.com  

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějích předpisů. 

Vás žádáme o poskytnutí následující informace: 

1) Poskytnutí kopii 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 posyktované informace žádám o poskytnutí zasláním 

(hypertextových) odkazů na konkrétní výše uvedené smlouvy. 

S pozdravem, 

Michal Repatý

mailto:verejne.zakazky.brno@gmail.com


Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

 

 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 

pořadovým číslem 601013_009338, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. 

Vstup bez viditelného prvku. 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Erika Černá 

Vystavil: Česká pošta, s.p. 

Pracoviště: Brno 1 

Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021 



Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Povinný subjekt: 

Dle doručení na podatelnu. 

Žadatel: 

Název: Michal Repatý 
Datum narozeni: 3. 9.1993 

Trvalý pobyt: Leitnerova 10, 602 00 Brno 

Adresa pro doručování: e-mail verejne.zakazky.brno@gmail.com  

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějích předpisů, 

Vás žádáme o poskytnutí následující informace: 

1) Poskytnutí kopii všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených 

povinným subjektem v období mezi 1.1. 2019 až 30.11. 2021. 

Žádáme o poskytnutí kopií výše uvedených smluv v elektronické podobě zaslaných na výše uvedenou 

adresu pro doručování, příp. o poskytnutí zasláním (hypertextových) odkazů na konkrétní výše u vedené 

smlouvy. 

S pozdravem, 

Michal Repatý

mailto:verejne.zakazky.brno@gmail.com


Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

144129648-281901-211213145657 

 

 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 

pořadovým číslem 601013_009337, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. 

Vstup bez viditelného prvku. 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Erika Černá 

Vystavil: Česká pošta, s.p. 

Pracoviště: Brno 1 

Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021 



Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Povinný subjekt: 

Dle doručení na podatelnu. 

Žadatel: 

Název: Michal Repatý 
Datum narozeni: 3.9.1993 

Trvalý pobyt: Leitnerova 10, 602 00 Brno 

Adresa pro doručování: e-mail verejne.zakazky.brno@gmail.com  

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějích předpisů, 

Vás žádáme o poskytnutí následující informace: 

1) Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, které 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. 

Žádáme o sdělení výše zmíněné informace v elektronické podobě na výše uvedenou adresu pro 

doručování a zároveň o poskytnutí kopií výše zmíněných smluv v elektronické podobě zaslaných na tutéž 

výše uvedenou adresu pro doručování, příp. o poskytnutí zasláním (hypertextových) odkazů na konkrétní 

výše uvedené smlouvy. 

S pozdravem, 

Michal Repatý

mailto:verejne.zakazky.brno@gmail.com


Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

144129176-281901-211213145233 

 

 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 

pořadovým číslem 601013_009335, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. 

Vstup bez viditelného prvku. 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Erika Černá 

Vystavil: Česká pošta, s.p. 

Pracoviště: Brno 1 

Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021 



Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Povinný subjekt: 

Dle doručení na podatelnu. 

Žadatel: 

Název: Michal Repatý 
Datum narozeni: 3. 9. 1993 

Trvalý pobyt: Leitnerova 10, 602 00 Brno 

Adresa pro doručování: e-mail verejne.zakazky.brno@gmail.com  

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějích předpisů, 

Vás žádáme o poskytnutí následující informace: 

1) 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. 

Žádáme o poskytnutí kopií výše uvedených smluv v elektronické podobě zaslaných na výše uvedenou 

adresu pro doručování. 

S pozdravem, 

Michal Repatý

mailto:verejne.zakazky.brno@gmail.com


Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

144128878-281901-211213144919 

 

 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 

pořadovým číslem 601013_009334, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. 

Vstup bez viditelného prvku. 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Erika Černá 

Vystavil: Česká pošta, s.p. 

Pracoviště: Brno 1 

Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021 



Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Povinný subjekt: 

Dle doručení na podatelnu. 

Žadatel: 

Název: Michal Repatý 
Datum narozeni: 3.9.1993 

Trvalý pobyt: Leitnerova 10, 602 00 Brno 

Adresa pro doručování: e-mail verejne.zakazky.brno@gmail.com  

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějích předpisů, 

Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 

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

s kybernetickou bezpečností svépomocí.*) 

2) 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. **) 

*) 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. 

**) 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. 

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 posyktované informace žádám o poskytnutí zasláním 

(hypertextových) odkazů na konkrétní výše uvedené smlouvy. 

S pozdravem, 

Michal Repatý

mailto:verejne.zakazky.brno@gmail.com


Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

 

 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 

pořadovým číslem 601013_009333, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. 

Vstup bez viditelného prvku. 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Erika Černá 

Vystavil: Česká pošta, s.p. 

Pracoviště: Brno 1 

Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021 

 


