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Vážený pane 
 
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. července 2016  Vaši žádost  
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, týkající se smluv mezi Českým telekomunikačním úřadem a poskytovatelem 
právních informačních systémů (dále jen „informačních systémů“). 
V souladu s § 14 odst. 5 zákona písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. k Vaší žádosti sdělujeme 
následující: 
Konkrétně jste požádal o poskytnutí následujících informací: 

1. Kopie dvou posledních smluv, jež povinný subjekt uzavřel s poskytovateli/poskytovatelem 

informačních systémů. 

2. Sdělení: 

a. Jaké formální kroky předcházely 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. 

Úřad uvádí k žádosti společnosti následující informace: 
Ad 1. ČTÚ v současné době využívá právní informační systémy ASPI a CODEXIS 

- IS ASPI byl pořízen na základě smlouvy uzavřené dne 11. 6.1996.  
- IS CODEXIS je používán na základě přímé objednávky od 3. 7. 2008   

Ad 2a. Smlouva na IS ASPI byla uzavřena za podmínek, které stanovil tehdy platný zákon 
č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek; podrobnější dokumenty však již nejsou 
k dispozici. 
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 Objednávka k zajištění IS CODEXIS byla vystavena na základě žádosti odboru 
legislativního a právního na pořízení tohoto právního systému.  

Ad 2b. V případě smlouvy na poskytování IS ASPI nejsou již k dispozici podklady pro zodpovězení 
této otázky. IS CODEXIS byl pořízen v omezeném počtu licencí na základě žádosti odboru 
legislativního a právního na pořízení tohoto právního systému jako doplňujícího systému 
k IS ASPI. 

Ad 3.  IS ASPI Smlouva včetně dodatků tvoří přílohu odpovědi. 
 IS CODEXIS Objednávka z roku 2016 tvoří přílohu odpovědi. 
Ad 4. IS ASPI společnost Byll software s.r.o. 1996 
 IS CODEXIS   společnost Atlas Software, a.s. 2008 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 

         Ing. Petr Landkammer  
Ředitel odboru informatiky 

 
 
 
 
 
Přílohy: Smlouva na IS ASPI včetně dodatků 
 Objednávka 2016 IS CODEXIS 
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