ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
M gr . Dani el Hov ork a, v edoucí odboru
čj.: KUJCK 9625/2011/1

datum: 24. 3.2011

vyřizuje: Mgr.Elena Žemličková

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 9. 3. 2011, týkající se poskytnutí
těchto informací:
1) Jaký elektronický právní informační systém (systém pro vyhledávání právních předpisů, judikatury a
literatury aj.) Instituce využívá?
2) Kolik uživatelských licencí výše uvedeného systému (případně jednotlivých systémů, využívá-li
Instituce více druhů takových systémů) Instituce zakoupila?
3) Kolik uživatelů má přístup do těchto systémů a kolik jich je odhadem reálně využívá?
4) Kdo je dodavatelem výše uvedených systémů, resp. Licencí a kdy byly s těmito dodavateli uzavřeny
příslušné smlouvy? V případě, že k navyšování počtu licencí od jednotlivých dodavatelů docházelo
postupně, prosíme též o poskytnutí údaje o rozsahu a roku jednotlivých navýšení. Prosíme též o
informaci o způsobu výběru tohoto dodavatele.
5) Pokud Instituce využívá časově omezené licence či aktualizace, prosíme o informaci, na jak dlouhou
dobu resp. Do kdy jsou zajištěny stávající licence či aktualizace podle sjednaných smluv.
6) Jaká byla ročně vynakládaná částka v posledních 3 letech za jednotlivé systémy (či jednotlivou licenci)
včetně jejich aktualizací?
7) Zvažuje instituce obnovení licencí, resp. Smlouvy na aktualizaci či změnu (nebo doplnění nového)
elektronického právního informačního systému? Pokud ano, kdy lze tento krok očekávat?
8) Který odbor rozhoduje o pořizování a správě elektronických právních informačních systému?
Vám sdělujeme toto:
ad 1)
ASPI
ad 2)
50 licencí = 25 plovoucích licencí
ad 3)
přístup má 491 uživatelů, pravidelně využívá 109
ad 4)
dodavatelem SW ASPI na KÚ bylo Ministerstvo vnitra ČR v rámci 1. etapy informatizace krajských úřadů
v rámci Smlouvy o dílo ze dne 29.11.2001
Smlouva byla uzavřena v roce 2003 – na 100 licencí (nahrazuje licence pořízené MV ČR)
v roce 2003 – rozšíření o jednu jednouživatelskou licenci
v roce 2004 – snížení z 100 licencí na 50 licencí síťové verze
v roce 2008 – rozšíření licencí o moduly „Předpisy EU& judikatura ESD“, „Vzory“, „Stejnopis ASPI“, „Kalkulačky
ASPI“ a „Symbio ASPI“
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v roce 2009 – rozšíření o další jednouživatelskou licenci vč. modulů „Předpisy EU& judikatura ESD“, „Vzory“,
„Stejnopis ASPI“, „Kalkulačky ASPI“
ad 5)
smlouva je uzavřena na dobu neurčitou
ad 6)
rok 2009 – 199.202,- Kč, licence 11.424,- Kč vč. DPH
rok 2010 - 202.885,- Kč vč. DPH
rok 2011 – 202.885,- Kč vč. DPH
ad 7)
právní rozklad vypracuje Mgr. Lukáš Glaser - OLVV
ad 8)
Správu SW pořízených pro zajištění činnosti orgánů Jihočeského kraje zajišťuje odbor informatiky Krajského
úřadu Jihočeského kraje. Příp. nákup nových SW je prováděn podle vnitřního předpisu Jihočeského kraje
Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem, upravujícího zadání a rozhodnutí o veřejné
zakázce podle jejího objemu.

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketinku a vnějších vztahů
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