
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací, případně dokumentů: 
1. Jaký SW nástroj/informační systém využívá shora jmenovaný úřad pro řízení lidských zdrojů - 
systemizace, personalistika, mzdy? 
2. Jaký SW nástroj/informační systém využívá shora jmenovaný úřad pro řízení ekonomických 
procesů - rozpočet, účetnictví, platební styk, majetek? 
3. Jaký SW nástroj/informační systém využívá shora jmenovaný úřad pro výkon spisové služby? 
4. Uveďte odkaz na profil úřadu, kde je v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění, zveřejněno celé znění smluv (včetně všech jejích změn a dodatků), 
které se vztahují k veřejným zakázkám na nákup licencí a služeb podpory pro výše dotazované 
SW nástroje/informační systémy v roce 2013 a 2014. 
5. V případě že tuto povinnost neřešíte, žádám o zaslání celého znění smluv (včetně všech jejích 
změn a dodatků) pro výše dotazované SW nástroje/informační systémy v elektronické podobě  
na datovém nosiči (CD/DVD) ve formátu PDF/TIFF/JPG, nebo ve formě písemné černobílé 
kopie. 
 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
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                   V Praze dne 16.6.2014 
                   Č. j.: MF-45717/2014/21/719IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Na Ministerstvo financí bylo dne 4. června 2014 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytutí následujících informací: 
 
 "1. Jaký SW nástroj/informační systém využívá shora jmenovaný úřad pro řízení 
lidských zdrojů - systemizace, personalistika, mzdy?" 
 
 Odpověď: 
 Ministerstvo financí využívá pro oblast řízení lidských zdrojů informační systém 
VEMA (dodavatelem je společnost Vema, a.s., IČ 26226511). 
 
 "2. Jaký SW nástroj/informační systém využívá shora jmenovaný úřad pro řízení 
ekonomických procesů - rozpočet, účetnictví, platební styk, majetek?" 
 
 Odpověď: 
 Ministerstvo financí využívá pro oblast řízení ekonomických procesů informační 
systém AVISme (dodavatelem je společnost Syscom Software spol. s r.o., IČ 61498084). 
 
 "3. Jaký SW nástroj/informační systém využívá shora jmenovaný úřad pro výkon 
spisové služby?" 
 
 Odpověď: 
 Ministerstvo financí využívá pro výkon spisové služby informační systém EPD 
(dodavatelem je společnost “5P“, s.r.o., IČ 61251844). 
 
 "4. Uveďte odkaz na profil úřadu, kde je v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách v platném znění, zveřejněno celé znění smluv (včetně všech jejích 
změn a dodatků), které se vztahují k veřejným zakázkám na nákup licencí a služeb podpory 
pro výše dotazované SW nástroje/informační systémy v roce 2013 a 2014." 
 
 Odpověď: 
 Ministerstvo financí využívá profil zadavatele na adrese 
http://sluzby.ezakazky.cz/Profil-Zadavatele/6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73.  
Rozvoj a licence IS AVISme  je zajišťován pro celý resort MF Generálním finančním 
ředitelstvím – profil zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/GFR. 
 



 "5. V případě že tuto povinnost neřešíte, žádám o zaslání celého znění smluv (včetně 
všech jejích změn a dodatků) pro výše dotazované SW nástroje/informační systémy  
v elektronické podobě na datovém nosiči (CD/DVD) ve formátu PDF/TIFF/JPG, nebo  
ve formě písemné černobílé kopie." 
 
 Odpověď: 
 Smlouvy vztahující se k veřejným zakázkám k výše uvedeným systémům za roky 
2013 a 2014 jsou zveřejněny na profilu zadavatele. 
 
 
 


