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IČ 
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 
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www.liberec.cz 

Datová schránka statutárního města Liberec 

(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C  

Odbor vnitřních věcí 
 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 

 
            
          
         
                                               
 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Liberec 

16. 12. 2021 CJ MML 262631/21 Mgr. Ivana Trebická/485 243 116 22.12.2021 

SZ CJ MML 262629/21/3 
Počet listů 5          Počet příloh 34        Počet listů, sv. příloh       

 

 

 

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 
 

Vážený  

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím ze dne 16. 12. 2021 Vám ve spolupráci s ostatními odbory 

poskytujeme následující informace: 

 

 Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, která 

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. 

 

Povinný subjekt uchovává uložená data ve vlastním datovém centru, současně využívá i externí 

službu.  
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Seznam smluv 
 

Předmět smlouvy Č. smlouvy Odkaz 

Zavedení korporátního a procesního 

řízení a dále SW nástroje pro tvorbu 

a správu procesního modelu 

0007/12/0019 Viz sken č. 1 

Zavedení korporátního a procesního 

řízení a dále SW nástroje pro tvorbu 

a správu procesního modelu – 

Dodatek č. 1 

0007/12/0019 Viz sken č. 2 

Smlouva o zajištění provozu služby 

Zavedení korporátního a procesního 

řízení…  

0007/12/0046 Viz sken č. 3 

Nástroj pro správu a evidenci ÚAP 0011/07/0016 Viz sken č. 4 

Nástroj pro správu a evidenci ÚAP – 

Dodatek č. 1 

0011/07/0016 Viz sken č. 5 

Zajištění provozu a podpory systému 

iDES 

0011/08/0038 Viz sken č. 6 

Zajištění provozu a podpory systému 

iDES – Dodatek č. 1 

0011/08/0038 Viz sken č. 7 

Licenční smlouva – Aplikace E-ZAK 0018/10/0022 Viz sken č. 8 

Licenční smlouva – Aplikace E-ZAK 

– Dodatek č. 1 

0018/10/0034 Viz sken č. 9 

Licenční smlouva – Aplikace E-ZAK 

– Dodatek č. 2 

0018/12/0010 Viz sken č. 10 

Implementace elektronického 

nástroje E-ZAK  

0018/10/0023 Viz sken č. 11 

Implementace elektronického 

nástroje E-ZAK – Dodatek č. 1 

0018/10/0035 Viz sken č. 12 

Implementace elektronického 

nástroje E-ZAK – Dodatek č. 2 

0018/12/0011 Viz sken č. 13 

Servisní služby spojené se správou 

elektronického nástroje E-ZAK 

0018/10/0024 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/9581259?backlink=sm56n  

Servisní služby spojené se správou 

elektronického nástroje E-ZAK – 

Dodatek č. 1 

0018/12/0015 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/9582283?backlink=sm56n  

Servisní služby spojené se správou 

elektronického nástroje E-ZAK – 

Dodatek č. 2 

0018/10/0024 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/9583895?backlink=sm56n  

Úřad územního plánování a VitaWeb 0018/10/0026 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/7189047?backlink=dy48b  

Úřad územního plánování a VitaWeb 

– Dodatek č. 1 

0018/10/0026 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/7189551?backlink=0mb08  

Smlouva na dodávku kopie 

programového produktu 

„Výkaznictví“ 

0018/10/0032 Viz sken č. 14 

Smlouva o poskytnutí přístupu do 

modulu „Sedimenty“ 

0018/11/0005 Viz sken č. 15 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9581259?backlink=sm56n
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9581259?backlink=sm56n
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9582283?backlink=sm56n
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9582283?backlink=sm56n
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9583895?backlink=sm56n
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9583895?backlink=sm56n
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7189047?backlink=dy48b
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7189047?backlink=dy48b
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7189551?backlink=0mb08
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7189551?backlink=0mb08
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Modul FLUXPAM 5 Personalistika 0018/13/0004 Viz sken č. 16 

Provoz a správa IS – Dodatky č. 1–

14  

7010/05/0051 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/1614430?backlink=f7nct  

Provoz a správa IS – Dodatek č. 15 DS201801299 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/6567051?backlink=f7nct  

Provoz a správa IS – Dodatek č. 16 DS202001041 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/14015504?backlink=t39xr  

Provoz a správa IS – Dodatek č. 17 7010050051-

IP234-11/17  

https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/15648139?backlink=7xjyd  

Provoz a správa IS – Dodatek č. 18 7010050051-

IP234-11/18 

https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/17714287?backlink=kz5lo  

Digitální technická mapa města 7010/06/0035 Viz sken č. 17 

Otevřené město – Servisní smlouva  DS201500207 Viz sken č. 18 

Komunikační a metodický portál DS201500342 Viz sken č. 19 

Vybrané elektronické služby SML a 

jeho organizací - SŘK 

DS201500571 Viz sken č. 20 

  

Program „Svatby on-line“ DS201500710 Viz sken č. 21 

Licenční smlouva – Smlouva o 

kontrole 

DS201500804 Viz sken č. 22 

Licenční smlouva – Smlouva o 

kontrole – Dodatek č. 1 

DS201500804/1 Viz sken č. 23 

Univerzální platební portál  DS201500854 Viz sken č. 24 

iPoint – licenční smlouva DS201600083 Viz sken č. 25 

Servisní smlouva „systém 

elektronických zápisů do mateřských 

škol“ 

DS201600974 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/808681?backlink=eqw7d  

Servisní smlouva „systém 

elektronických zápisů do mateřských 

škol“ – Dodatek č. 1 

DS201600974/1 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/18539815?backlink=eqw7

d  

Licenční smlouva - CROSEUS – 

modul Registr smluv pro ZOO a 

Divadlo F. X. Šaldy 

DS201601014 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/845213?backlink=f46zu  

Servisní smlouva – podpora a provoz 

systému řídící kontroly 

DS201700094 Viz sken č. 26 

Marushka - nadstavbový modul 

Vyjadřovací služba 

DS201700808 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/2542498?backlink=k0cj3  

Smlouva o dílo - modul Marushka 

Photo 

DS201700812 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/2540102?backlink=knnox  

Smlouva o poskytování služeb - SW 

KROS 

DS201700949 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/2782130?backlink=qaubw  

Integrace IS SML na registr smluv DS201701203 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/3536290?backlink=k6cve  

Systém elektronických zápisů do ZŠ 

- SERVIS 

DS201701456 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/4099232?backlink=ilufx  

Systém elektronických zápisů do ZŠ 

- SERVIS - Dodatek č. 1 

DS201701456/1 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/18539807?backlink=ilufx  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1614430?backlink=f7nct
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1614430?backlink=f7nct
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6567051?backlink=f7nct
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6567051?backlink=f7nct
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14015504?backlink=t39xr
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14015504?backlink=t39xr
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15648139?backlink=7xjyd
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15648139?backlink=7xjyd
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17714287?backlink=kz5lo
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17714287?backlink=kz5lo
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/808681?backlink=eqw7d
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/808681?backlink=eqw7d
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18539815?backlink=eqw7d
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18539815?backlink=eqw7d
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18539815?backlink=eqw7d
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/845213?backlink=f46zu
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/845213?backlink=f46zu
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2542498?backlink=k0cj3
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2542498?backlink=k0cj3
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2540102?backlink=knnox
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2540102?backlink=knnox
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2782130?backlink=qaubw
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2782130?backlink=qaubw
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3536290?backlink=k6cve
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3536290?backlink=k6cve
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4099232?backlink=ilufx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4099232?backlink=ilufx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18539807?backlink=ilufx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18539807?backlink=ilufx
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Servisní smlouva k zajištění provozu 

Technologického centa ORP a 

hostované spisové služby 

DS201800676 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/5396652?backlink=pwv6i  

Smlouva o poskytnutí Technického 

zařízení a instalace Systému 

určeného pro zpracování 

digitalizovaných fotografií a podpisů 

DS201801458 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/7077911?backlink=fz1dz  

Rozšíření systému GIS Marushka 

pro potřeby Městské policie Liberec 

DS201801519 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/7019283?backlink=f0hqr  

Smlouva o poskytnutí HW vybavení 

a technické podpory - Skenování 

stavební dokumentace vč. rozšíření 

DS201801756 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/7655367?backlink=6t72q  

Smlouva o poskytování služeb - 

Dotační fond SML Grantys - 

implementace a provoz systému 

DS201900925 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/9534731?backlink=dh9xq  

Smlouva o poskytování služeb - 

Dotační fond SML Grantys - 

implementace a provoz systému – 

Dodatek č. 1 

DS201900925/1 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/11052848?backlink=03llo  

Program FISO - smlouva o 

udržování 

DS201900927 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/9426555?backlink=ef2ad  

Smlouva o poskytování služeb - 

Rozšíření GIS Marushka o "Hlášení 

podnětů veřejností…“ 

DS201900928 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/9536427?backlink=0ja6s  

Modul Opatrovník - maintenance a 

technická podpora 

DS201901152 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/10106802?backlink=3pskx  

Liberec v mobilu - mobilní aplikace, 

poskytnutí a technická podpora 

DS202000454 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/11905184?backlink=y62x

m  

Liberec v mobilu - mobilní aplikace, 

poskytnutí a technická podpora – 

Dodatek č. 1 

DS202000454/1 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/18577463?backlink=8xo8

z  

WebPasport - implementace nástroje 

do prostředí IS SML a vytvoření 

datového modelu pro nový pasport 

zeleně 

DS202000652 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/12947592?backlink=tsoff  

FISO - udržování počítačového 

programu 

DS202000800 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/13126520?backlink=ddk1i  

Evidence majetkové správy v 

aplikaci Webpasport 

DS202000849 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/13220500?backlink=1ksm

v  

Smlouva o dílo na dodávku eDesky - 

V092 

DS202000861 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/13389016?backlink=iqmw

k  

Realizace projektu "Rozšíření 

varovných, hlásných, předpovědních 

a výstražných systémů SML" 

DS202000938 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/13951952?backlink=23zd

7  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5396652?backlink=pwv6i
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5396652?backlink=pwv6i
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7077911?backlink=fz1dz
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7077911?backlink=fz1dz
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7019283?backlink=f0hqr
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7019283?backlink=f0hqr
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7655367?backlink=6t72q
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7655367?backlink=6t72q
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9534731?backlink=dh9xq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9534731?backlink=dh9xq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11052848?backlink=03llo
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11052848?backlink=03llo
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9426555?backlink=ef2ad
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9426555?backlink=ef2ad
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9536427?backlink=0ja6s
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9536427?backlink=0ja6s
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10106802?backlink=3pskx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10106802?backlink=3pskx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11905184?backlink=y62xm
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11905184?backlink=y62xm
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11905184?backlink=y62xm
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18577463?backlink=8xo8z
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18577463?backlink=8xo8z
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18577463?backlink=8xo8z
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12947592?backlink=tsoff
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12947592?backlink=tsoff
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13126520?backlink=ddk1i
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13126520?backlink=ddk1i
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13220500?backlink=1ksmv
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13220500?backlink=1ksmv
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13220500?backlink=1ksmv
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13389016?backlink=iqmwk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13389016?backlink=iqmwk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13389016?backlink=iqmwk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13951952?backlink=23zd7
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13951952?backlink=23zd7
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13951952?backlink=23zd7
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Kupní smlouva úřední desky V092 DS202000979 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/14308220?backlink=u9ln7  

Vyvolávací systém Tetronik - 

aplikace QTCloud 

DS202001032 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/14372336?backlink=9ptbf  

Městský kamerový dohledový 

systém (MKDS) - Zajištění provozu 

datového úložiště 

DS202001074 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/14112488?backlink=apbo

b  

Smlouva sw záměry V092 DS202100277 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/15393971?backlink=rmnzf  

SMLOUVA o podpoře při 

implementaci SW řešení pro projekt 

„Liberec plánuje chytře a 

zodpovědně - GIS“ 

DS202100465 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/15740955?backlink=ktz40  

Komparátor ZŠ a Komparátor MŠ - 

zakázková úprava SW aplikací 

DS202101293 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/18255171?backlink=dvezl  

Rozšíření datového uložiště LIS  https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/14112936?backlink=dhsiy 

FT Technologies as. – licenční 

smlouva 

 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/18059607?backlink=3qr3y 

Radom s. r. o.  https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/14258848?backlink=oxe3

o 

Aktualizace dat Digitální technická 

mapa města 

(UP) 7110060018-

IP236-35/3 

https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/12856748 

Připojení křižovatek se SSZ na 

optickou metropolitní síť 

(SM)DS201800286 https://smlouvy.gov.cz/vyhle

davani  

Smlouva o poskytování služby-

Technické podpory SW ESVEM 

(SM)DS201801508 https://smlouvy.gov.cz/vyhle

davani  

Smlouva o poskytnutí služby 

v oblasti IT 

(SM)DS201801336 https://smlouvy.gov.cz/vyhle

davani  

MP Manager platební portál  Viz Příloha: 7_16_0032 - LIS 

Rozšíření systému CŘTI O 

parkovací senzory a tabule SPEL 

(SM)DS201801737 https://smlouvy.gov.cz/vyhle

davani  

Připojení parkovacích domů 

k parkovacímu systému 

 https://smlouvy.gov.cz/smlou

va/10892128?backlink=ni8x5  

 

 

 

  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14308220?backlink=u9ln7
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14308220?backlink=u9ln7
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14372336?backlink=9ptbf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14372336?backlink=9ptbf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14112488?backlink=apbob
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14112488?backlink=apbob
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14112488?backlink=apbob
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15393971?backlink=rmnzf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15393971?backlink=rmnzf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15740955?backlink=ktz40
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15740955?backlink=ktz40
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18255171?backlink=dvezl
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18255171?backlink=dvezl
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14112936?backlink=dhsiy
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14112936?backlink=dhsiy
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18059607?backlink=3qr3y
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18059607?backlink=3qr3y
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14258848?backlink=oxe3o
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14258848?backlink=oxe3o
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14258848?backlink=oxe3o
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12856748
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12856748
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10892128?backlink=ni8x5
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10892128?backlink=ni8x5
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Dále žádáte: 

 

 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). 

 

 

Seznam smluv 
 

Předmět smlouvy Č. smlouvy Odkaz 

Smlouva o dílo - Soulad SML s 

informačními systémy veřejné správy 

(atestace ISVS) DS201900181 

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

7951467?backlink=4zy09  

Smlouva o dílo - Úprava aplikace 

Centrálního helpdesku pro potřeby 

správy budov DS201900182 

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

7952079?backlink=6mx24  

Volby 2019 do Evropského 

parlamentu - Smlouva o poskytnutí 

služby DS201900386 

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

8631111?backlink=0mcca  

Smlouva o dílo - Úprava webových 

stránek města DS201900406 

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

8684075?backlink=7u923  

Smlouva o dílo - E-Spis: zajištění 

změny způsobu ukládání 

elektronických příloh dokumentů DS201900441 

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

8792427?backlink=b1bwx  

Smlouva o poskytování služeb - 

Dotační fond SML Grantys - 

implementace a provoz systému DS201900925 

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

9534731?backlink=dh9xq  

Program FISO - smlouva o udržování 

DS201900927 

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

9426555?backlink=ef2ad  

Smlouva o poskytování služeb - 

Rozšíření GIS Marushka o "Hlášení 

podnětů veřejností…“ DS201900928 

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

9536427?backlink=0ja6s  

Program FISO - smlouva o udržování 

DS201900871 

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

9426555?backlink=zgy1t 

Kamerové systémy - Rekonstrukce 

kamerových bodů pro potřeby 

Městské policie Liberec DS201900948 

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

9580239?backlink=6xjic  

Microstation - služba "Bentley select" 

pro úpravy geografických dat DS201901038 

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

9721899?backlink=7vala  

Rozšíření systému Geostore V6 - 

rozšíření o modul pro editaci ve 

formátu DWG DS201901131 

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

9989335?backlink=cukmd  

Modul Opatrovník - maintenance a 

technická podpora DS201901152 

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

10106802?backlink=3pskx  

Poskytnutí 2 licencí SW Adobe CC for 

teams DS201901240 

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

10398010?backlink=p1ef0  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7951467?backlink=4zy09
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7951467?backlink=4zy09
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7952079?backlink=6mx24
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7952079?backlink=6mx24
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8631111?backlink=0mcca
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8631111?backlink=0mcca
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8684075?backlink=7u923
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8684075?backlink=7u923
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8792427?backlink=b1bwx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8792427?backlink=b1bwx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9534731?backlink=dh9xq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9534731?backlink=dh9xq
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9426555?backlink=ef2ad
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9426555?backlink=ef2ad
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9536427?backlink=0ja6s
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9536427?backlink=0ja6s
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9426555?backlink=zgy1t
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9426555?backlink=zgy1t
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9580239?backlink=6xjic
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9580239?backlink=6xjic
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9721899?backlink=7vala
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9721899?backlink=7vala
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9989335?backlink=cukmd
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9989335?backlink=cukmd
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10106802?backlink=3pskx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10106802?backlink=3pskx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10398010?backlink=p1ef0
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10398010?backlink=p1ef0
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Zajištění shody spisové služby a 

dalších systémů SML s národním 

standardem (NSESSS) DS201801449/1 

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

10695056?backlink=dympj  

Poskytnutí 3 licencí SW Adobe CC for 

teams DS201901240/1 

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

10977700?backlink=k4fim  

Grantys - dotační fond SML, 

implementace a provoz systému DS201900925/1 

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

11052848?backlink=jdu1t  

Smlouva o poskytování služeb - 

Dotační fond SML Grantys - 

implementace a provoz systému – 

Dodatek č. 1 

DS201900925/1 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/

11052848?backlink=03llo  

Propojení aplikace zápisů do škol s 

eSpS DS202000392 

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

11703212?backlink=9rug8  

Změna v nastavení programu 

Agendio, psy a odpad DS202000401 

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

11748972?backlink=vah64  

Liberec v mobilu - mobilní aplikace, 

poskytnutí a technická podpora DS202000454 

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

11905184?backlink=y62xm  

Liberec v mobilu - mobilní aplikace, 

poskytnutí a technická podpora – 

Dodatek č. 1 

DS202000454/1 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/

18577463?backlink=8xo8z  

GINIS - rozšíření SW o e-fakturaci 

DS202000474 

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

12246208?backlink=qges9  

GINIS - rozšíření SW o e-fakturaci 

DS202000474/1 

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

12754360?backlink=7a1os  

Smlouva o poskytování služeb - 

provoz vzdělávacích aplikací DS202000503 

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

12150388?backlink=bam6b  

Helpdesk - úprava aplikace, modul 

nástupy, výstupy DS202000552 

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

12415324?backlink=53vum  

WebPasport - implementace nástroje 

do prostředí IS SML a vytvoření 

datového modelu pro nový pasport 

zeleně DS202000652 

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

12947592?backlink=tsoff  

FISO - udržování počítačového 

programu DS202000800 

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

13126520?backlink=ddk1i  

Evidence majetkové správy v aplikaci 

Webpasport DS202000849 

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

13220500?backlink=1ksmv  

Smlouva o dílo na dodávku eDesky - 

V092 DS202000861 

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

13389016?backlink=iqmwk  

Realizace projektu "Rozšíření 

varovných, hlásných, předpovědních a 

výstražných systémů SML" DS202000938 

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

13951952?backlink=23zd7  

Volby 2020 do krajských 

zastupitelstev - zajištění a organizace DS202000967 

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

13668724?backlink=y2b79  

SketchUp PRO CZ - Přístup k aplikaci 

DS202000969 

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

13669444?backlink=52lmx  

Věcná břemena - Zákaznická úprava 

aplikace DS202000970 

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

13670072?backlink=yknk6  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10695056?backlink=dympj
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10695056?backlink=dympj
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10977700?backlink=k4fim
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10977700?backlink=k4fim
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11052848?backlink=jdu1t
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11052848?backlink=jdu1t
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11052848?backlink=03llo
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11052848?backlink=03llo
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11703212?backlink=9rug8
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11703212?backlink=9rug8
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11748972?backlink=vah64
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11748972?backlink=vah64
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11905184?backlink=y62xm
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11905184?backlink=y62xm
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18577463?backlink=8xo8z
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18577463?backlink=8xo8z
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12246208?backlink=qges9
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12246208?backlink=qges9
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12754360?backlink=7a1os
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12754360?backlink=7a1os
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12150388?backlink=bam6b
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12150388?backlink=bam6b
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12415324?backlink=53vum
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12415324?backlink=53vum
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12947592?backlink=tsoff
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12947592?backlink=tsoff
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13126520?backlink=ddk1i
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13126520?backlink=ddk1i
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13220500?backlink=1ksmv
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13220500?backlink=1ksmv
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13389016?backlink=iqmwk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13389016?backlink=iqmwk
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13951952?backlink=23zd7
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13951952?backlink=23zd7
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13668724?backlink=y2b79
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13668724?backlink=y2b79
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13669444?backlink=52lmx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13669444?backlink=52lmx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13670072?backlink=yknk6
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13670072?backlink=yknk6
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SW Adobe CC for teams - Poskytnutí 

4 licencí DS202000975 

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

13670896?backlink=44sus  

Vyvolávací systém Tetronik - aplikace 

QTCloud DS202001032 

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

14372336?backlink=9ptbf  

Upgrade stávajícího vyvolávacího 

systému DS202001028 

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

13939588?backlink=jbrth  

Dodatek č. 16 ke smlouvě Provoz a 

správa informačního systému SML DS202001041 

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

14015504?backlink=8bwo1  

Městský kamerový dohledový systém 

(MKDS) - Zajištění provozu datového 

úložiště DS202001074 

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

14112488?backlink=apbob  

Městský kamerový dohledový systém 

- Rozšíření datového úložiště DS202001076 

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

14112936?backlink=tljm0  

Smlouva - manažérské řízení projektu 

- varovné systémy DS202001227 

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

14565449?backlink=wlqsw  

Smlouva sw záměry V092 

DS202100277 

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

15393971?backlink=rmnzf  

Smlouva o dodávce software v režimu 

Microsoft Enterprise Agreement DS202100431 

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

15555595?backlink=xa5ql  

Firewall nové generace 

DS202100433 

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

15664871?backlink=jzd1m  

Dodatek č. 17 ke Smlouvě - provoz a 

správa ISML 

7010050051-

IP234-11/17 

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

15648139?backlink=qcatx  

SMLOUVA o podpoře při 

implementaci SW řešení pro projekt 

„Liberec plánuje chytře a zodpovědně 

- GIS“ DS202100465 

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

15740955?backlink=ktz40  

Smlouva o poskytnutí služby - 

Zákaznická úprava v aplikaci 

eDESKA DS202100656 

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

17193415?backlink=tb99b  

Vyjadřovací služba - zákaznická 

úprava aplikace DS202100688 

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

16753239?backlink=btoi6  

Smlouva o umístění technického 

zařízení na sběr a další zpracování dat 

pro osobní doklady vydávané v 

působnosti MV ČR DS202100689 

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

16728451?backlink=93jx7  

Smlouva o dílo na audit V092 

DS202100407 

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

16251995?backlink=5tn68  

Licence na Adobe CC for teams, 

Premiere RUSH a SketchUP DS202101006 

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

17273051?backlink=71s87  

Zajištění voleb 2021 do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR DS202101039 

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

17378279?backlink=t4m7m  

Provoz a správa informačního systému 

statutárního města Liberec - dodatek č. 

18 

7010050051-

IP234-11/18 

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

17714287?backlink=0duwn  

Smlouva o poskytnutí služby - licence 

Adobe Photoshop DS202101215 

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

18010903?backlink=8n7fy  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13670896?backlink=44sus
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13670896?backlink=44sus
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14372336?backlink=9ptbf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14372336?backlink=9ptbf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13939588?backlink=jbrth
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13939588?backlink=jbrth
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14015504?backlink=8bwo1
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14015504?backlink=8bwo1
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14112488?backlink=apbob
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14112488?backlink=apbob
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14112936?backlink=tljm0
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14112936?backlink=tljm0
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14565449?backlink=wlqsw
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14565449?backlink=wlqsw
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15393971?backlink=rmnzf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15393971?backlink=rmnzf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15555595?backlink=xa5ql
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15555595?backlink=xa5ql
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15664871?backlink=jzd1m
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15664871?backlink=jzd1m
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15648139?backlink=qcatx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15648139?backlink=qcatx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15740955?backlink=ktz40
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15740955?backlink=ktz40
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17193415?backlink=tb99b
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17193415?backlink=tb99b
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16753239?backlink=btoi6
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16753239?backlink=btoi6
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16728451?backlink=93jx7
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16728451?backlink=93jx7
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16251995?backlink=5tn68
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16251995?backlink=5tn68
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17273051?backlink=71s87
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17273051?backlink=71s87
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17378279?backlink=t4m7m
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17378279?backlink=t4m7m
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17714287?backlink=0duwn
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17714287?backlink=0duwn
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18010903?backlink=8n7fy
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18010903?backlink=8n7fy
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Komparátor ZŠ a Komparátor MŠ - 

zakázková úprava SW aplikací DS202101293 

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

18255171?backlink=dvezl  

Kupní smlouva - Robotická pásková 

knihovna DS202101367 

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

18598043?backlink=zz5i6  

Dodatek č. 1 Servisní smlouvy - 

Elektronické zápisy do mateřských 

škol DS201600974 

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

18539815?backlink=vo03e  

Dodatek č. 1 k servisní smlouvě - 

Systém elektronických zápisů do 

základních škol DS201701456 

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

18539807?backlink=k7pxl  

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí 

mobilní aplikace "Liberec v mobilu" a 

její technické podpory DS202000454 

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

18577463?backlink=vdq7x  

Modul Elektronická úřední deska – 

VZMR 

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

13389016?backlink=7dkuh 

SW Vizualizace záměrů města –

VZMR 

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

15393971?backlink=yuyas 

SW pro rozvoj a doplnění stávajícího 

GIS – VZMR 

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

15502711?backlink=stibp 

SW pro dopravní plánování, 

modelování a network data 

management -  PTV Visum 

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

13153036?backlink=h5k8a + 

dodatek 

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

15139319?backlink=d0jf5 

program X-PAD Ultimate (pro GPS)  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/

11069272 

program Agisofrt Metashape (pro 

dron) 

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

14413060 

Via Sacra DS202101429 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/

18731507?backlink=9nzgf  

Rezervační systém eVstupenka DS201600246 Viz příloha DS201600246_Elset 

Rezervační systém Colosseum  Viz příloha 

7004_03_133_Perfect_System 

Prodej letenek DSV201500016 Viz příloha 

DSV201500016_letenky 

Prodej vstupenek Ticketstream  Viz příloha 

8_07_00006_Ticketstream 

Internetové stránky Filmová kancelář DS202000309 Viz příloha 

DS202000309_web_stranky 

Prodej vstupenek Ticketmaster OSV201800356 Viz příloha 

OSV201800356_Ticketmastr 

Prodej vstupenek Tickeportal  Viz příloha 

Ticketportal_vstupenky 
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Telefon 
485 243 111 

IČ 
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

E-mail 
info@magistrat.liberec.cz 

Web 
www.liberec.cz 

Datová schránka statutárního města Liberec 

(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u 

 

Dále žádáte: 

 

 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. 
 

Jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek povinný subjekt za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti) 

nezahájil. 

 

Dále žádáte: 

 

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

spojené s kybernetickou činností svépomocí. 

 

 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. 

 

Povinný subjekt si zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou činností svépomocí. 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Zbyněk Vavřina v. r. 

vedoucí odboru vnitřních věcí 

statutární město Liberec 

 




