
 
 

 

 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz 

 
ODESÍLATEL: 
 
Bc. Petra Roubíčková 
Vedoucí samostatného oddělení 
tiskového a PR 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 

 
ADRESÁT: 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 
Č. j.: 
Vyřizuje: 
Tel.: 
 

28. 6. 2017 
34397/ENV/17 

Mgr. Bokotejová 
267 122 054 

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 18. 5. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se ekonomického informačního systému a personálního 

systému, které používá MŽP. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1) Název Vašeho ekonomického informačního systému (dále též „EKIS“), který aktuálně 

používá Váš ústřední orgán, rok zahájení jeho používání a druh zadávacího řízení 

nebo výjimky dle příslušného zákona upravujícího veřejné zakázky v době pořízení 

EKIS, na základě které jste ekonomicko-informační systém zajistili, název útvaru 

Vašeho ústředního orgánu, který nyní pro Váš resort EKIS gesčně (vrcholově) 

zajišťuje. 

2) Sken smlouvy (smluv) nebo objednávky (objednávek) vč. příloh, která se týká pořízení 

nebo provozu Vámi aktuálně používaného ekonomického informačního systému, který 

používá Váš úřad pro vedení účetnictví a rozpočtu; 

3) Pro kolik dalších organizačních složek státu nebo příspěvkových organizací nebo 

státních fondů ve Vaší působnosti zajišťuje Váš ústřední orgán ekonomicko-informační 

systém? 

4) Název Vašeho personálního systému, který aktuálně používá Váš ústřední orgán a rok 

zahájení jeho používání a druh zadávacího řízení nebo výjimky dle příslušného 

zákona upravujícího veřejné zakázky v době pořízení personálního systému, 

na základě které jste personální systém zajistili, název útvaru Vašeho ústředního 

orgánu, který nyní pro Váš resort personální systém gesčně (vrcholově) zajišťuje. 

5) Sken smlouvy (smluv) nebo objednávky (objednávek) vč. příloh, která se týká pořízení 

nebo provozu Vámi aktuálně používaného personálního systému, který používá Váš 

úřad pro vedení nebo výpočet platů; 
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6) Pro kolik dalších organizačních složek státu nebo příspěvkových organizací nebo 

státních fondů ve Vaší působnosti zajišťuje Váš ústřední orgán personální systém? 

7) Počet aktuálních smluv nebo objednávek (stav k 30. 4. 2017), které jsou uzavřeny 

na dobu neurčitou bez finančního rámce, jehož vyčerpáním smlouva/objednávka 

končí; 

8) Počet aktuálních smluv nebo objednávek (stav k 30. 4. 2017), které jsou uzavřeny 

na dobu neurčitou s finančním rámcem, jehož vyčerpáním smlouva/objednávka končí. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Název: Ekonomický informační systém JASU CS („EKIS“) 

Rok zahájení: 2016 

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu 

EKIS zajišťuje: věcně – odbor rozpočtu, provozně – odbor informatiky 

Ad 2) Evidenční číslo 150226 – Dodávka licencí a implementace ekonomického 

informačního systému na MŽP vč. podpory systému – smlouvu naleznete pod 

odkazem: https://ezak.mzp.cz/agreement_display_52.html 

Evidenční číslo 160118 – Zajištění rozšířené servisní podpory EIS Ministerstva 

životního prostředí – smlouvu naleznete pod odkazem: 

https://ezak.mzp.cz/agreement_display_112.html 

Ad 3) MŽP nezajišťuje ekonomický informační systém JASU CS pro žádnou rezortní 

organizaci. 

Ministerstvo zajišťuje koordinační roli při nákupu a implementaci Ekonomického 

informačního systému se začleněním lesní výroby v národních parcích (EKLIS) pro 

Správy národních parků Krkonoše, Šumava, Podyjí a České Švýcarsko.  

Ad 4) Název: OKbase 

Rok zahájení: 2003 

Druh zadávacího řízení: realizováno na základě smlouvy, jež plně vychází 

ze Zadávací dokumentace obchodní veřejné soutěže „na dodávku personálního 

informačního systému pro správní úřady“, jež tvoří přílohu C smlouvy o dílo (viz 

odpověď na otázku 6) a plně respektuje výsledky této soutěže a ustanovení zákona 

č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Personální informační systém („PIS“) zajišťuje: věcně – odbor personální a státní 

služby, provozně – odbor informatiky.  

Ad 5) Číslo jednací smlouvy 34374/02 – Smlouva o dílo, včetně 2 dodatků 

Evidenční číslo 060015 – Údržba modulů PIS, Oracle a Stravování, včetně dvou 

dodatků. Požadované smlouvy včetně dodatků posíláme v anonymizované podobě 

v příloze. 

https://ezak.mzp.cz/agreement_display_52.html
https://ezak.mzp.cz/agreement_display_112.html
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Ad 6) Ministerstvo životního prostředí nezajišťuje personální informační systém pro 

žádnou rezortní organizaci. 

Ministerstvo životního prostředí uzavřelo s firmou OKsystem Smlouvu o poskytnutí 

licencí, kterou by mohly rezortní organizace využít. 

Ad 7) 102 

Ad 8) 2 

 

S pozdravem 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 
 

Příloha: dle textu 


