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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 29. 7. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1. Kopie
dvou
posledních
smluv,
jež
povinný
s poskytovateli/poskytovatelem informačních systémů.

subjekt

uzavřel

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 výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) V příloze Vám posíláme požadované informace. Jedná se o smlouvu evidenční
číslo 030001 uzavřenou dne 24.2.2003 s firmou Nakladatelství C.H. Beck, organizační
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složka, včetně dodatku č. 1. Druhou je smlouva evidenční číslo 060011 uzavřená dne
6. 11. 2006 s firmou Wolters Kluwer ČR, a.s. Právní systém ASPI je na ministerstvu
používán již od roku 1992.
Ad 2), 3) a 4) V těchto bodech žádosti vydalo MŽP dne 12. 8. 2016 pod č. j. 55146/ENV/16
rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí požadovaných informací pro jejich neexistenci, které
Vám bude doručeno prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem

Ing. Vladislav Smrž
Náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí
a mezinárodních vztahů
Příloha: dle textu
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