
iédost o‘poskytnutf informace ve smyslu zékona
E. 106/1999 5b., 0 svobodném pf‘istupu k informacim

Povinny subjekt:
Dle doruéem’ na podatelnu.

iadatel:
Nézev:
Datum narozenl:
Trvaly po‘cyt:
Adresa pr: doruéovénl:

Ve smys.; zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném ph’stupu l< informacim, ve zném’ pozdéjlch pFedpisCI,
Vés iédém o poskytnutl nésledujlclch lnformacl:

1) iédém o poskytnutl kopil’ smluv a veékeeh jejich dodatkfi uzavFenVch na poFI’zenI', provoz,
sprévu, rozvoj (vyvoj) a adribu veékerého softwarového vybavenl povlnného subjektu, které
povinm'l subjekt vyuiivé v rémcl své Einnosti, a to za obdobl’ poslednl’ch 3 let (ke dnl doruéem’
iédostl).

2) Za’dém o poskytnutl’ lnformace, kolik jednacich Flzem’ bez uveFejnénI’ ve smyslu § 63 a nésl.
zékona E. 134/2016 5b., 0 zadévénl’ veFejm’Ich zakézek povinm'l subjekt zahéjll za obdobl
posiednlch 3 let (ke dnl doruéem’ iédosti) a poskytnutl kopll’ smluv na zékladé téchtojednaclch
:‘Izem’ bez uveFejnénl uzavFem’Ich.

V souladu 5 § 19 odst. 4 sprévniho Fédu iédém o poskytnutl' poiadovanf/ch informaci v elektronické
podobé a jejlch zaslém’ na vyée uvedenou e-mailovou adresu pro doruéovénl’.
V pflpacé, ie to umoifiuje povaha postované informace iédém o poskytnutl’ zaslém’m
(hypertextovych) odkazCI na konkrétm’ vyée uvedené smlouvy.

S pozdravem,



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: 

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Brno 1
Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021

144129366-281901-211213145427

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: 

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Brno 1
Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021

144129366-281901-211213145427

Doloika konverze d0 dokumentu obsaieného V datové zprévé

Tento dokument, kter}? vznikl pfevedem’m vstupu V listinné podobé d0 podoby elektronické pod
pofadOVYm éislem 601013_009336, sklédajl’ci se 2 1 listfi, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez Viditelného prvku.

Jméno a pfijmenf osoby, které konverzi provedla:

Vystavil: Ceské p0§ta, s.p.
Pracoviété: Brno 1
Ceské p0§ta, s.p. dne 13.12.2021
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