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Poskytnutí informace

Dne 13. 12. 2021 jste se prostřednictvím elektronické podatelny obrátil na Městský úřad Rožnov 

pod Radhoštěm s žádostí o informace podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb."), 

prostřednictvím které žádáte o poskytnutí následujících informací:

„1) Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, které zpracovává v rámci 

své činnosti -  zda-li 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 uchovávána 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 poskytnutí kopií výše uvedených smluv v elektronické podobě zaslaných na 

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

na konkrétní výše uvedené smlouvy. “

(dále jen „Žádost")

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k naplnění důvodu pro prodloužení lhůty definovaném 

ustanovením § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., prodloužil povinný subjekt sdělením č.j. 

MěÚ-RpR/105048/2021 ze dne 22.12.2021 lhůtu pro vyřízení žádosti o 10 dní tj. do 7.1.2022.

Dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje povinný subjekt k Vaší Žádosti 

následující informace:
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Povinný subjekt uchovává uložená data převážně na vlastních úložištích. Smluvní dokumentace 

na dodávku serverů je uveřejněna na profilu zadavatele a povinný subjekt ji poskytuje v souladu se 

Žádostí zasláním hypertextového odkazu. 

https://www.vhodne-

uvereineni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=technologicke-centrum-
a-elektronicka-spisova-sluzba-orp-roznov-pod-radhostem-i-ii-iii

Aktuálně účinná smlouva na údržbu/provoz serverů je uveřejněna v registru smluv a povinný 

subjekt jí poskytuje taktéž zasláním hypertextového odkazu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11040512

Dále povinný subjekt poskytuje aktuálně účinné smlouvy na externí uložení dat. Jedná se o 

smlouvu na SW "Cloud-DAS agenda COVID testování", jejíž text poskytuje v příloze tohoto sdělení 

a „Servisní smlouvu na SW ATTIS", kterou povinný subjekt poskytuje v souladu se Žádostí 

zasláním hypertextového odkazu.

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11570772

S pozdravem

Bc. Pavlína Štefániková Plesníková 

vedoucí odboru kanceláře starosty 

(dokument je opatřen elektronickým podpisem)
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Příloha:

Smlouva na SW „Cloud-DAS agenda COVID testování'
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