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

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 5. září 2019 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete odpovědět na dotazy: 

1) Má Váš resort uzavřené jakékoliv smluvní závazky se společností OKsystem a.s.?  

2) Na jaké částky jsou tyto smlouvy uzavřené? Resp. kolik vyplácí na jednotlivých 

smlouvách Váš resort společnosti OKsystem a.s.?  

3) Jaké mají tyto smlouvy povahu? Jsou jednorázové (např. dodání zboží) anebo na 

sjednanou dobu (např. licence, provoz, vývoj)?  

4) Kolik finančních prostředků Váš resort již na smlouvách jak běžících, tak uzavřených, 

společnosti OKsystem a.s. vyplatil a v jakém časovém horizontu? 

5) Žádáte v odpovědi na tyto informace i přílohu s patřičnými uzavřenými smlouvami - 

možno zaslat i odkaz na registr smluv. Otázky se týkají i smluv uzavřených před platností 

registru smluv. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

Ad 1)  

MŽP má se společností OKsystem a.s. uzavřeny 2 smlouvy: 

ev. č. 060015  - Údržba modulů PIS, ORACLE a Stravování  

ev. č. 180132 - Dodávka modulu Uživatelských formulářů   

Ad 2) 

Tyto smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou (nelze tedy vyčíslit celková částka), přičemž výše 

pravidelných úhrad jsou uvedeny níže:  

ev. č. 060015 - Údržba modulů PIS, ORACLE a Stravování - 65 490,50 Kč/čtvrtletí (bez DPH) 
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ev. č. 180132 - Dodávka modulu Uživatelských formulářů - 30 000,- Kč/rok (bez DPH) 

Ad 3) 

Tyto smlouvy nejsou jednorázové, plnění je dlouhodobějšího charakteru (i v případě dodávky 

nového modulu zahrnuje plnění rovněž zajištění provozu a údržby):  

Ev. č.  – Název -  Povaha  

ev. č. 060015 - Údržba modulů PIS, ORACLE a Stravování - služba 

ev.č. 180132 - Dodávka modulu Uživatelských formulářů - dodávka + služba 

Ad 4) 

Ev. č. – Název - Finanční prostředky v Kč bez DPH po dobu platnosti smlouvy do 10. 9. 

2019  

060015 - Údržba modulů PIS, ORACLE a Stravování - 2 968 525,- Kč 

180132 - Dodávka modulu Uživatelských formulářů - 190 000,- Kč  

Ad 5) 

Obě smlouvy jsou uveřejněny v Informačním systému Registr smluv v souladu s příslušnými 

právními předpisy (odkaz na záznamy):  

060015 - Údržba modulů PIS, ORACLE a Stravování - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9694715 

180132 - Dodávka modulu Uživatelských formulářů - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6853783 

V rámci gesce MŽP nejsou závazky se společností OKsystem a.s. zajišťovány centralizovaně pro 

resortní organizace. Informace jsou tedy poskytnuty pouze za Ministerstvo životního prostředí. 

Resortní organizace je třeba oslovit jako samostatné právní subjekty. 

 S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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