Dotaz ze dne 29. 7. 2016, Spr 257/16-1

Žádost o poskytnutí informací
XXX žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „InfZ“), o poskytnutí níže specifikovaných informací.
Požadované informace se týkají smluv mezi v hlavičce identifikovaným povinným subjektem
a poskytovatelem právních informačních systémů (dále jen „informační systémy“). Konkrétně
žadatelka žádá o poskytnutí následujících informací:
1. Kopie dvou posledních smluv, jež povinný subjekt uzavřel s poskytovateli/poskytovatelem
informačních systémů.
2. Sdělení:
a. Jaké formální kroky přecházely uzavření smlouvy s poskytovatelem informačního
systému, tedy informaci, zda bylo realizováno zadávací řízení nebo učinil povinný subjekt
přímou objednávku ke konkrétnímu poskytovateli?
b. Jakou formou byly zjišťovány preference a požadavky zaměstnanců využívajících tyto
konkrétní informační systémy (např. byl zaměstnancům rozeslán dotazník, nebo jim byla
umožněna jiná forma hlasování) před uzavřením smlouvy, na jejímž základě jsou aktuálně
povinnému subjektu informační systémy poskytovány.
3. Kompletní text výzvy k podání nabídky či přímé objednávky k poskytnutí informačních
systémů, které byly před uzavřením výše požadovaných smluv vypracovány.
4. Seznam subjektů, které byly v rámci výzvy k podání nabídky osloveny či kterým subjektům
byla přímá objednávka zaslána.
Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne
přijetí žádosti na níže uvedenou adresu elektronicky, případně prostřednictvím České pošty.
Žadatelka trvá na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i v případě, že
byly již zveřejněny.

Odpověď zástupkyně ředitele ze dne 8. 8. 2016:
Vážený pane XXX,
k Vaší žádosti ze dne 29. 7. 2016 sděluji následující informace k posledním dvěma
smlouvám, které byly Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen ÚMPOD)
uzavřeny s poskytovateli právních informačních systémů.
I.
Dne 3. 12. 2012 bylo od společnosti ELCOMT system΄s s.r.o. pořízeno 20 modulů/licencí
ASPI včetně jejich instalace podle technických požadavků síťového nastavení všech zařízení
ÚMPOD. Tento komplexní systém pro práci s právními informacemi byl pořizován
z prostředků ESF v rámci projektu s názvem Rozvoj partnerství v oblasti mezinárodní
spolupráce na ÚMPOD, reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00002.

Vzhledem k tomu, že celková částka na pořízení zařízení nepřesáhla 500 000 vč. DPH,
nebylo na pořízení informačního systému vypsáno výběrové řízení. Jak uvádí zhodnocení
průzkumu trhu k pořizovanému informačnímu systému, jediným výhradním dodavatelem
ASPI je společnost Wolter΄s Kluwer. Protože v době pořízení nových modelů, již ÚMPOD
tento informační systém v omezeném rozsahu používal, jednalo se o rozšíření licencí na 20
nových uživatelů. S přihlédnutím k tomu, že bylo potřeba zajistit instalaci a následnou správu
tohoto systému, byl dodavatelem této zakázky ELCOMT system΄s, jakožto správce sítě
ÚMPOD.
Protože již v rámci schvalování projektu a následně jeho rozpočtu bylo schváleno pořízení
informačního systému ASPI, nebyl vykonán průzkum trhu na jiné právní informační systémy.
Systém byl zakoupen na dobu do konce realizace projektu, tj. do 30. 11. 2015.
II.
Protože licence na výše uvedený systém skončila k 30. 11. 2015, byl zahájen výběr
dodavatele systému právních informací na další období.
V rámci přípravy této smlouvy byly vyžádány cenové nabídky jak pro systém CODEXIS od
firmy ATLAS consulting spol. s.r.o., tak pro systém ASPI od firmy Wolters Kluwer, a.s.
Kromě cenových nabídek byly zjišťovány informace od vedoucích jednotlivých oddělení
ÚMPODu – požadavky na systém právních informací, zkušenosti s dosavadním systémem
ASPI, zkušenosti se zkušební verzí systému CODEXIS.
Po vyhodnocení nabídek byl zvolen systém CODEXIS.
Dne 18. 4. 2016 byla uzavřena smlouva mezi ÚMPOD a firmou ATLAS consulting spol. s r.o.
o poskytnutí informačního systému CODEXIS.
Příloha:
Ad I.
a) Nabídka ASPI 20. 11. 2012
b) Zhodnocení – průzkum trhu z 1. 12. 2012
c) Objednávka ELCOMT system´s, s.r.o. ze dne 3. 12. 2012
Ad II.
d) Cenová nabídka ASPI
e) Cenová nabídka CODEXIS
f) Servisní smlouva s firmou ATLAS consulting spol. s r.o. ze dne 18. 4. 2016

