2012/80405 -102 Právní informační systém využívaný MPSV
Dotaz:
(ze dne 3. 10. 2012)
Dovoluji si Vás požádat o následující informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím v platném znění:
1. Jaký právní systém užívá Vaše ministerstvo od roku 1992 doposud, popř. jaké právní
systémy v daném období vaše ministerstvo používalo.
2. Fotokopie uzavřených smluv s dodavateli/poskytovateli těchto právních systémů, včetně
jejich dodatků, případných dohod o narovnání a jiných smluvních dokumentů souvisejících
s prvotně uzavřenou smlouvou či se smlouvami uzavřenými v daném časovém období od
roku 1992 doposud.
3. Pro případ, že na právní systém/systémy nebyla uzavřena smlouva, žádáme o fotokopii
právního titulu, na základě kterého byl právní systém/právní systémy Vašemu ministerstvu
poskytnuty (objednávka s akceptací apod.).
4. Fotokopie všech uhrazených faktur dodavatelům/poskytovatelům těchto právních systémů
za období od 1992 doposud včetně jejich příloh.
5. Sdělení, jakým způsobem byla uzavřena smlouva, smlouvy, a dodatky k těmto smlouvám
– přímé zadání, výběrové řízení, jiný způsob, specifikaci a důvod tohoto způsobu výběru,
a to takto:
a) v případě přímého zadání žádáme informaci, proč byl tento způsob zvolen
b) v případě výběrového řízení žádáme fotokopii zadání, nabídky uchazečů a rozhodnutí
zadavatele o vybraném uchazeči
c) v případě jiného způsobu uzavření smlouvy žádáme listiny dokládající způsob uzavření
smluvního závazku (zejména výzva, nabídka, akceptace).
6. Kdo rozhodoval za zadavatele (orgán nebo osoba) o způsobu uzavření smlouvy
a následně o uzavření konkrétní smlouvy/smluv a jejich dodatků, a pod který odbor
ministerstva či konkrétní osobu rozhodování o těchto smlouvách spadalo v jednotlivých
obdobích od 1992 doposud.
7. Zda proběhl na ministerstvu v období let od 1992 doposud průzkum trhu dotýkající se
existence právních systémů, které byly/jsou k dispozici na trhu v České republice; pokud
ano, kdy, kým a jakým způsobem byl proveden a s jakým výsledkem, pokud neproběhl, proč
tento průzkum nebyl proveden a kdo o tom rozhodl.
Informace očekáváme písemné podobě a v zákonné lhůtě.

Odpověď ředitele odboru kabinet ministra:
Vážená paní magistro,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené MPSV dne 3. 10. 2012 ve
věci právního informačního systému, který MPSV využívá k výkonu státní správy, sděluji ve
struktuře Vašich dotazů následující:
Ad 1) Od roku 1992 doposud využívá MPSV Automatizovaný systém právních
informací, tzv. ASPI.

Ad 2) V příloze tohoto dopisu naleznete kopie smluvních dokumentů uzavřených
s dodavateli předmětného softwarového programu, včetně jejich dodatků, a to:
-

smlouvu č. 13/91/A ze dne 24. 6. 1991,
4 dodatky ke smlouvě č. 13/91/A ze dne 24. 6. 1991, 26. 2. 1996, 25. 4. 1996 a 17. 2.
2002,
smlouvu o dílo a o postoupení užívacích práv ze dne 16. 9. 1996.

Ad 3) Mezi MPSV a dodavatelem je podepsaná platná smlouva, která je právním podkladem
pro vystavení faktury za poskytnutou službu, viz příloha tohoto dopisu.
Ad 4) Dodavatel vystavuje jednou ročně fakturu za poskytnutou službu. Jelikož obecná
archivační lhůta pro tento typ dokumentů je 5 let, není možné předložit úplný seznam
proplacených faktur od roku 1992, viz Rozhodnutí o částečném odmítnutí informace.
Předkládám tedy přehled faktur za období posledních pěti let, tj. od roku 2007 do roku 2011.
Faktura za rok 2012 nebyla zatím z pochopitelných důvodů vystavena.
Ad 5) Vznik smluvního vztahu s dodavatelem předmětné služby byl založen v době, kdy ještě
nebyl přijat závazný právní předpis upravující podmínky pro veřejné zadávání. Smlouva č.
13/91/A a smlouva ze dne 16. 9. 1996 byly uzavřeny po pečlivém zvážení všech rozhodných
skutečností, s důrazem kladeným na výkon péče řádného hospodáře a transparentní
nakládání s veřejnými finančními prostředky, plně v souladu s tehdy platnými právními
předpisy. V roce 2009 vypsalo MPSV výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách. Předmětné řízení bylo zrušeno rozhodnutím Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, č. j. ÚOHS-S151/2009/VZ-9466/2009/510/Mon, ze dne 20. 8. 2009.
Ad 6) Ve smluvním vztahu s dodavateli jednal za MPSV ředitel odboru informatiky, který
následně ověřoval také věcnou správnost vyhotovených faktur.
Ad 7) Průzkum trhu v předmětné oblasti byl na MPSV proveden při přípravě a realizaci
zadávacího řízení v roce 2009 a tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, kterou má
žadatel, jako účastník zadávacího řízení, k dispozici. Pro úplnost dodejme, že v srpnu 2012
byl Státní úřad inspekce práce pověřen k provedení nové, centralizované veřejné zakázky na
právní informační systém pro potřeby resortu MPSV. Zmiňovaná veřejná zakázka je ve fázi
přípravy zadávacích podmínek s předpokladem zahájení zadávacího řízení do konce
letošního roku.
S pozdravem
Přílohy
1) Smlouva č. 13/91/A, ze dne 24. 6. 1991, včetně 4 dodatků ze dne 24. 6. 1991,
26. 2. 1996, 25. 4. 1996, 17. 2. 2002
2) Smlouva o dílo a o postoupení užívacích práv, ze dne 16. 9. 1996
3) Přehled faktur vystavených dodavatelem za období let 2007-2011
4) Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j. ÚOHS-S151/2009/VZ9466/2009/510/Mon, ze dne 20. 8. 2009

