
Dovoluji si Vás zdvořile požádat o následující informace: 
 
"1. strategické a koncepční dokumenty povinného subjektu v oblasti informatiky, 
2. seznam všech použitých řešení v oblasti informatiky s použitými open source programy  
s uvedením dodavatele řešení, názvu počítačového programu, rozsahu nasazení (počet uživatelů, 
koncových zařízení atp.)" 
 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 

 V Praze dne 28.5.. 2015 
 
Č. j.: MF-24098/2015/10-31/1080 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 20. května  2015 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. strategické a koncepční dokumenty povinného subjektu v oblasti informatiky, 
2. seznam všech použitých řešení v oblasti informatiky s použitými open source programy s uvedením 
dodavatele řešení, názvu počítačového programu, rozsahu nasazení (počet uživatelů, koncových 
zařízení atp.)" 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace.  
 

 Ad 1) 
 Strategické a koncepční dokumenty povinného subjektu v oblasti informatiky jsou 
Komunikační platforma – Strategie řízení a využívání informačních a komunikačních technologií 
resortu MF, Otevřená data MF - komunikace s veřejností prostřednictvím komunikačního media 
INTERNET, WYSIWIG rozhraní, Koncepce dalšího vývoje IISSP státní pokladny a dalších 
kompetenčních systémů ARES,CEDR MF, CDT Centrální databáze- agenda ČKA, CSUIS 
Centrální systém účetních informací státu, EDS/SMVS Informační systém programového 
financování, ARISWEB, DOTINFO, IS o platech, REGOZ registr oznámení, Plátci DPH, Plátci 
SD, DMS- dokument management systém, Portál veřejných strategií, Číselník účelových znaků, 
IS Pojišťovacích zprostředkovatelů, Šachmatky, ISKSP, Číselník účelových znaků, vše přístupné 
veřejnosti z www.mfcr.cz . 
 

 Ad 2) 
 Použití open source programů na Ministerstvu financí je pouze v aplikaci Monitor  
http://monitor.statnipokladna.cz/2014/  dodavatel C42 s.r.o. Zenklova 32/28 Praha 8  
a aplikaci Otevřená data MF http://data.mfcr.cz/ katalog datových sad, které Ministerstvo 
zveřejňuje nebo plánuje zveřejnit, open-source řešení postavené na content management systému 
Drupal, tvořeným open-source komunitou, a modulech DKAN, tvořených společností NuCivic.  
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