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software licenses management

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

Žadatel:

Adresát: Statutární město Opava, IČ: 00300535, sídlem Horní náměstí 382/69, 74601 Opava

Adresát žádosti zahájil dne 16. 3. 2022 veřejnou zakázku s názvem: „Nákup licencí Microsoft Windows Server 2022 
Datacenter, CALy, External Connectory.“

Oznámením ze dne 14. 04. 2022 Adresát předmětné zadávací řízení zrušil. V odůvodnění svého rozhodnutí Adresát uvedl 
„Zadavatel na základě rozhodnutí Rady statutárního města Opava ze dne 13. 04. 2022 č. usn. 4403/104/RM/22 ruší výběrové 
řízení v souladu s článkem 11 Písemné výzvy k podání nabídek („Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez 
udání důvodu“).“

Ze zápisu rady statutárního města Opava vyplývá, že rada rozhodovala na základě důvodové zprávy.

Z registru smluv se podává, že Adresát dne 2. 8. 2022 publikoval Smlouvu o zajištění SW produktů Microsoft ze dne 
1. 08. 2022 uzavřenou se společností T-Mobil Czech Republic a.s. na základě které Adresát zakoupil softwarové licence, 
které byly poptávány v rámci výše specifikovaného zrušeného výběrového řízení.

V úvodních ustanoveních předmětné smlouvy se smluvní strany odkazují na výběrové řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Nákup licencí Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, CALy, External Connectory“ a oznámení o 
výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9. 6. 2022. 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

- předložení důvodové zprávy na základě které rada města Opava zasedající dne 13. 4. 2022 vydala rozhodnutí 
č. usn. 4403/104/RM/22 o zrušení výběrového řízení;

- předložení Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9. 6. 2022
- zveřejnění všech informací o tom, jakým způsobem Adresát po zrušení nadepsaného výběrového řízení zahájil 

a prováděl výběrové řízení, jehož výsledkem bylo uzavření výše citované smlouvy o zajištění SW produktů 
Microsoft. Zejména žádáme o poskytnutí informace, jakým způsobem byla zveřejněná výzva k podání nabídek, 
v případě, že nebyla zveřejněna, tak jakým způsobem byl vybrán okruh oslovených uchazečů, atd.
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