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Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“)

Předmět žádosti:
1. 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. 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.

Preambule:
Za poskytnutí informace byla dle zákona požadována úhrada nákladů. Proti sdělení
povinného subjektu o výši úhrady podal žadatel dne 3. 1. 2022 stížnost, kterou dle zákona
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řešil nadřízený orgán povinného subjektu. Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina
číslo jednací: KUJI 294/2022 ze dne 18. 1. 2022, doručeným povinnému subjektu téhož dne,
byla výše úhrady požadované v souvislosti s poskytnutím informace snížena na 0 Kč. Proto
povinný subjekt poskytuje požadované informace bezúplatně.

Odpověď:
1. V rozhodném období povinný subjekt uzavřel smlouvy (dodatky smluv) týkající se jeho
softwarového vybavení, jejichž elektronická verze je dostupná v registru smluv na dále
uvedených odkazech:
- Podlicenční smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17042135?backlink=ewg36
- Smlouva o dílo – Licenční smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16870547
- Prováděcí smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16520887
- Servisní smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13694000
- Smlouva o dílo - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13693232
- Dodatek AISLP změna licencí - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13719488
- Smlouva o dílo - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10752908
- Kupní smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10501838
- Kupní smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10501514
- Kupní smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10435658
- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16735087?backlink=glb0p
- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16420191?backlink=zzbe9
- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14816113?backlink=m7oez
- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13508464?backlink=j2j4q
- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11619136?backlink=8g71u
- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10487098?backlink=k790n
- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10486982?backlink=pmpn6
- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8836099?backlink=asaiq
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2. Nemocnice

Havlíčkův

Brod,

příspěvková

organizace

v rozhodném

období

neuskutečnila v rozhodném období ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, žádné
jednací řízení bez uveřejnění.
S pozdravem
za Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
………………………………
Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
(podepsáno elektronicky)

KB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod , č. účtu: 17938-521/0100
DIČ: CZ00179540
IČO: 00179540

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 876 vedenou
Krajským soudem v Hradci Králové

