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Čj.:
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Jitka Pilbauerová
267 122 054

Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 1. 12. 2014 Vaši žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se právních informačních systémů.
Ve své žádosti požadujete poskytnutí:
1. všech smluv uzavřených Ministerstvem životního prostředí (dále též „zadavatel“),
vztahujících se k pořízení, provozování a/nebo užívání právního informačního systému, a
to včetně všech smluvních dodatků a příloh, vč. těch, na které se nevztahuje povinnost
zadavatele dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(příp. které nebyly tímto způsobem řádně uveřejněny).
2. všech faktur vystavených za plnění přímo související s pořízením, provozováním a/nebo
užíváním takového právního informačního systému.
3. všech informací o tom, na základě jaké konkrétní veřejné zakázky, konkrétního
výběrového řízení či jakékoliv jiné soutěže došlo k implementaci tohoto právního
informačního systému do sféry zadavatele, a to včetně poskytnutí veškerých podkladů
k takové veřejné zakázce, výběrovému řízení či soutěži.
4. informace o záměru či chystaném vypsání zadávacího řízení, výběrového řízení,
soutěže (či jiného druhu zadání) na právní informační systém pro zadavatele nebo jím
zřízené či ovládané subjekty, bez ohledu na druh takového zadání a bez ohledu
na skutečnost, zda předmětným zadáním bude pořizován nový právní informační systém
nebo bude pouze pořizována vyšší verze či úprava stávajícího právního informačního
systému.
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5. informace o případném probíhajícím řízení dle bodu 4. této žádosti, bez ohledu na druh
takového řízení či způsob zadání.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
ad 1. MŽP v současné době používá následující právní informační systémy:
-

ASPI; - Beck-online.

Skeny smluv zasílám v příloze.
ad 2. Za užívání právních informačních systémů se platí pravidelné poplatky. Výše ročních
poplatků je uvedena v tabulce. Vzhledem k velkému množství faktur přikládáme faktury
za roky 2012 – 2014 (v příloze). V případě, že budete trvat na doložení všech faktur
za celou dobu trvání smlouvy, bude jejich dohledání časově náročné z důvodu jejich
uložení v archivu (časová náročnost : 5 hodin práce zaměstnance MŽP). V případě zájmu
o tyto informace nás prosím kontaktujte ve věci vyúčtování nákladů spojených
s poskytnutím informace.
Roční platby za užívání právních informačních systémů (ceny bez DPH):
ASPI

Beck-online

2012

118 901,67 Kč

150 000,- Kč

2013

122 825,67 Kč

150 000,- Kč

2014

124 544,56 Kč

150 000,- Kč

V případě ASPI je částka každoročně navyšována o inflaci.
ad 3. Dodavatelé byli vybráni dle potřeb nezbytných pro výkon správních činností
ve veřejné správě. Implementace systému proběhla vlastními silami.
ad 4. V současné době se neplánuje vypsání nového zadávacího řízení na právní
informační systémy.
ad 5. V současné době neprobíhá žádné zadávací řízení na právní informační systém.
S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
Přílohy:
Smlouvy k užívání právních informačních systémů (2x)
Faktury za roky 2012 – 2014
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