
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. 
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 V Praze dne 10.8. 2016 

 Č. j.: MF-26742/2016/10-5/1567 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 29. července 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte 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. 
  
 K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje následující: 
 
 Ad 1.: 
 Kopie požadovaných smluv Vám zasílá ministerstvo  příloze dopisu. 
 
 Ad 2a.: 
 Smlouva č. 332/026/2007 byla uzavřena na základě jednacího řízení bez uveřejnění  
v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění platných předpisů. Smlouva č. 332/131/2008 byla uzavřena na základě Rozhodnutí 
čj. 235/78221/2008/BA o výjimce na realizaci zakázky malého rozsahu. 
 
 Ad 2b.: 
 Pořízení jiného právního informačního systému nebo plnění od jiného zájemce  
by vyvolalo výrazně vyšší finanční náklady, značné riziko nefunkčnosti již pořízeného 
majetku a nedodržení plánované časové aktualizace. Vzhledem k velkému množství 
pracovníků, kteří systém právních informací (ASPI) v rámci multilicence využívají, by změna 



znamenala zejména nové proškolení pracovníků a jejich adaptaci na nový systém. Stávající 
systém ASPI vyhovuje potřebám MF a je považován za uživatelsky komfortní. 
 
 Ad 3.: 
 V příloze dopisu Vám ministerstvo zasílá kopii výzvy čj. 235/17001/2007/T a kopii 
rozhodnutí o výjimce čj. 235/78221/2008/BA. 
 
 Ad 4.: 
 ASPI, a.s. (v roce 2009 změna názvu na Wolters Kluwer CR, a.s.) 
 

K poskytnutým informacím dále dodáváme, že výše uvedené smlouvy byly měněny 
pouze dodatky z důvodu změny názvu poskytovatele, změny statutárního zástupce 
poskytovatele a změny kontaktní osoby poskytovatele a převodu uživatelských práv po 
vzniku Generálního finančního ředitelství. 
 

Postup Ministerstva financí při zadávání veřejných zakázek týkajících se používaného 
právního informačního systému ASPI byl již v letošním roce přezkoumán Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže a nebyly shledány žádné nedostatky. 
 


