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Poskytnutí informací 
 

Dne 26. 8. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o 
poskytnutí těchto informací: 

seznam veřejných zakázek vypsaných městem Kroměříž včetně celkové vyplacené sumy, v 
nichž uspěla společnost NWT a.s. (IČO: 63469511) od roku 2002 do 31. dubna 2017. 

   
Prosím o zaslání informací ve formátu - celková suma za každý kalendářní rok a obecný 
popis, čeho se jednotlivé zakázky týkaly. 
 
Dále žádám o stejný druh informací ve vztahu ke společnosti Colombo system s.r.o. (IČO: 
64509494) 
 

Městský úřad Kroměříž, odbor Útvar tajemníka Vás dne 9. 9. 2021 vyrozuměl o prodloužení 
lhůty pro vyřízení Vaší žádosti. 

 
K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušných odborů 
sdělujeme následující: 
 
Dle vyjádření Odboru investic zveřejňuje město Kroměříž veřejné zakázky na profilu 
zadavatele E-ZAK, což je certifikovaný nástroj pro zadávání veřejných zakázek. Tento nástroj 
začalo město Kroměříž využívat od roku 2012. Veřejné zakázky města Kroměříže jsou od roku 
2014 centrálně administrovány Odborem investic (dříve odbor rozvoje města). Byla vytvořena 
směrnice k zadávání veřejných zakázek městem Kroměříž (Směrnice č. 2/2014). Do této doby 
si každý odbor administroval své zakázky samostatně, dokumentace k jednotlivým zakázkám 
do roku 2014 je archivována na jednotlivých odborech. Po kontrole seznamu zakázek 
zveřejněných na E-ZAKU můžeme konstatovat, že společnost NWT a.s. (IČO: 63469511) 
uspěla v aukci s názvem „IT technika pro Město Kroměříž“ v roce 2013. Na základě uzavřené 
smlouvy bylo NWT a.s. vyplaceno 586.535,40 Kč. Jiné zakázky dle dostupných podkladů z E-
ZAKU společnost NWT a.s. nevyhrálo. Společnost Colombo system s.r.o. (IČO: 64509494) 
neuspěla v žádné veřejné zakázce vypsané městem Kroměříž. 
 
Dle vyjádření Odboru finančního stanovuje § 31 odst. 2 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů lhůty pro úschovu účetních dokumentů, tedy i přijatých faktur. 
Město Kroměříž tak v současné době disponuje účetními dokumenty až z roku 2011. Rok 
2010 již byl předán ke skartaci na základě předávacího protokolu. 
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Co se týká celkových částek vyplacených společnosti NWT a.s., ty činily v jednotlivých letech: 
 
2011: 1 815 051,-Kč 
2012: 520 245,-Kč 
2013: 1 166 830,-Kč 
2014: 621 999,-Kč 
2015: 870 552,-Kč 
2016: 523 505,-Kč 
2017: 503 626,-Kč 
 
Firma Colombo system s.r.o. s IČO: 64509494 nemá v našem systému žádné 
dohledatelné dokumenty. 
 
Popisy plnění na základě vyjádření odboru Kancelář úřadu: 
 
2012: Poskytování internetového připojení, domény, Sharp SF-226DM, + práce, poplatky na    
          základě smlouvy - All in smlouvy … 
2013: Poskytování internetového připojení, domény, výtisky, přístup k síti, poplatky na základě 
          smlouvy - All in smlouvy, … 
2014: Poskytování internetového připojení, domény, projekt, upgrade, poplatek, tisky, poplatky 
          na základě smlouvy - All in smlouvy, upgrade to Kerio Connect GOV, … 
2015: Poskytování internetového připojení, domény, poplatky na základě All in smlouvy,  
          počítače, telefony. 
2016: Poskytování internetového připojení, domény, poplatky na základě All in smlouvy, nová 
          licence antivirového programu……. 
2017: Aku šroubovák, aku vrtačka, datová síť - internetové připojení včetně zalištování, 
          switchů,.. (Riegrovo nám.)……. 
 

 

Dle vyjádření odboru Kancelář úřadu tento odbor nedisponuje seznamem veřejných zakázek 
vypsaných městem Kroměříž včetně celkové vyplacené sumy, v nichž uspěla společnost NWT 
a.s.  Veřejné zakázky v oblasti IT byly v kompetenci oddělení informačních technologií resp. 
vedoucího tohoto oddělení. Odbor Kancelář úřadu disponuje informací o celkové sumě za 
kalendářní rok a obecným popisem, čeho se plnění týkalo s ohledem na fakt, že rozpočet 
oddělení informačních technologií byl součástí rozpočtu oddělení organizace a řízení úřadu a 
následně odboru Kancelář úřadu v letech 2012 – 2016 a vedoucí odboru Kancelář úřadu má 
přístup do evidence faktur v účetní aplikaci GINIS. Nicméně v letech 2012 - 2014 není připojen 
elektronický obraz faktur a v popisu jednotlivých faktur je uvedeno většinou „nwt“ nebo není 
uveden žádný popis. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petra Svačinová 
vedoucí odboru Útvar tajemníka 
 

 


