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ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
Žádost o informace k tiskům 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

Adresát z pozice zadavatele zahájil veřejné zakázky s názvem Microsoft Windows 
Server pro město Moravská Třebová a Microsoft Office pro město Moravská 
Třebová. 
 
Z registru smluv se podává, že výsledkem uvedených výběrových řízení bylo 
uzavření smluv na dodávky. Vzhledem k nabídnuté ceně je nepochybné, že byly 
dodány licence z volného trhu. 
 
V souladu se zákonnými požadavky na převod licencí k softwarovým 
rozmnoženinám, je nutné k dodávce licencí předložit příslušné dokumenty 
prokazující, že došlo k vyčerpání práva autora na kontrolu distribuce, a že byly 
splněny podmínky pro převoditelnost licencí, zejména že: 
 

1. První nabyvatel zakoupil licence se souhlasem nositele autorských práv; 
2. První nabyvatel zakoupil licence ve státu Evropské Unie (EU), resp. 

Evropského hospodářského prostoru (EHS); 
3. První nabyvatel prohlásí, že licence jsou odinstalovány, nejsou používány a 

znemožní jejich použití v budoucnu; 
4. Licence byly jak původním, tak novým nabyvatelem úplně zakoupeny, nikoliv 

pronajímány (ani částečně); 
5. Na licencích neváznou žádná práva třetích stran. 

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

- jakými dokumenty prokazoval dodavatel splnění podmínek pro převod licencí; 
- zda dodavatel předložil prohlášení prvního nabyvatele – ve kterém byl úplně 

identifikován první nabyvatel, převáděné licence, a toto prohlášení obsahovalo 
deklaraci o tom, že první nabyvatel softwarové rozmnoženiny tuto 
rozmnoženinu nepoužívá, software odinstaloval a znemožnil jeho další 
používání; 

- zda dodavatel předložil důkaz o nabytí předmětných licencí prvním 
nabyvatelem a to např. printscreenem z VLSC účtu prvního nabyvatele, 
případně kopií nabývacího titulu prvního nabyvatele; 

- zda dodavatel předložil úplnou identifikaci všech mezitímních držitelů 
převáděné licence, včetně jejich prohlášení o splnění zákonem a judikaturou 
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stanovených podmínek, včetně dokumentace prokazující převod převáděných 
licencí na tyto mezitímní držitele 

- o zpřístupnění dokumentace, kterou dodavatel, prokázal splnění zákonem a 
adresátem požadovaných podmínek pro převod licenčních práv 
k zakoupeným softwarovým rozmnoženinám. 

 
Za Vaší spolupráci předem děkuji. 
 
 
Odpověď na žádost:  
 
Odbor kancelář starosty a tajemníka na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou obdržel dne 24.10.2022 a která byla 
zaevidována pod č. j. MUMT 33935/2022, poskytuje následující informace: 
 
V souladu s uzavřenými smlouvami dodal Převodce Nabyvateli veškerou 
dokumentaci potřebnou k prokázání legálního původu licencí, a to: 

- deklaraci prvního nabyvatele 

- důkaz o nabytí předmětných licencí prvním nabyvatelem 

- seznam celého řetězce vlastníků 

Žádost o poskytnutí informací se ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 
24.10.2022 dle § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. částečně odmítá, a to v části 
obsahující osobní údaje a obchodní tajemství a dokumentace je tedy zaslána v 
anonymizované podobě. 
 
Ing. Marek Němec 
vedoucí oddělení informačních technologií 
tel.: +420 461 353 141 
e-mail: mnemec@mtrebova.cz 
www.moravskatrebova.cz 
 
 
Přílohy:  

- anonymizovaná dokumentace 

- rozhodnutí o částečném odmítnutí 
 
 
Způsob poskytnutí informace: datová schránka 
Dne: 07.11.2022 
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