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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane magistře,
hlavní město Praha zastoupené Magistrátem hl. m. Prahy, odborem hlformatických
aplikací, do jehož působnosti spadá problemaiika., ke které se vztahuje Váš dotaz,
rozhodlo na základě ustanoveni Š 14 a 5 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, o Vaší „Žádosti o poskytnutí
infomace podle zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k ínfamacím, ve znění

pozdějších předpisů“ ze dne 20_ 6. 2019, ve které nás žádáte o poskytnutí těchto
informací:
.

Zda je Vaším úřadem (podřízenými institucemi či organizacemi) používán

(počítačový) právní informační systém, a to jak vpodobě instalovaného
software nebo v podobě systému s dálkový. přístupem („online systém“)

.
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Zda a jakým způsobem bylo realizována výběrové řízení na dodavatele
tohoto systému
Pokud bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele tohoto systému, jaké

byly podmínky tohoto výběrového řízení, kdy bylo uskutečněno :! nabídky
kterých dodavatelů byly hodnoceny.

.

Pokud výběrové řízení realizováno nebylo, požadujeme sdělit, proč
výběrové řízení realizováno nebylo a jakým způsobem a podle jakých

kritérií byl vybrán aktuální dodavatel Vámi užívaného informačního
systému, tzn. konkrétní odůvodnění přímého nákupu bez výběrového řízení.

Hlavní město Praha zastoupené Magistrátem hl. m. Prahy, odborem infomatíckých
aplikací, na tuto Vaši „Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu kmformacím, ve znění pozdeýších předpisů“ ze dne 20. 6. 2019
odpovídá & sděluje následující:

Sídlo: Maríámské nám. m, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
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Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E—mail: pusmgfgpgjw, ID DS: 481519711

.

Na Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) je využíván
zaměstnanci právní systém ASPI
Systém ASPI představuje komplexní systém právních informací. Obsahuje
základní část, která je tvořena vlastním publikačním avylúedávacím

programem,

předpisy, judikaturou,

bibliograňemi

azákladm' literaturou

z otevřených zdrojů, a autorskou část, která je tvořena nabídkou odbomé

literatury Včetně komentářů časopisy a specializovanými aplikacemi. Obsahem
systému ASPI je také specializovaná databáze PrivASPI obsahující interní akty
zadavatele (MHMP) Tato databáze byla postupně vytvořena na základě
zadavatelem poskytnutých podkladů, a to výhradně pro potřeby zadavatele.
Systém ASPI slouží jako nezbytná pomůcka pro orientaci vprávu, daních či
účetnictví a dále jako prostředek, který umožňuje zaměstnancům zadavatele
seznámit se s jeho vnitřními předpisy-

.

Výběrové řízení bylo realizováno formou veřejné zakázky malého rozsahu.

.

Výběrové řízení bylo uskutečněno V roce 2017 na dobu 3 let.
Jednalo se () výzvu jednomu dodavateli z následujících důvodů:
&) Systémem právních informací včetně autorského obsahu disponuje na
českém trhu omezený počet dodavatelů. Unikátností systému ASPI je pak
jeho komplexnost (Systém ASPI disponuje nejrozsáhlejším autorským
obsahem), správnost vazeb mezi jednotlivými právními dokumenty,
uživatelská přívětivost a dále knížní & časopisecká produkce nakladatelství
Walters Kluwer ČR.
13) MHMP využívá systém ASPI již několik let. Systém ASPI byl v prostředí
zadavatelů úspěšně zaveden a osvědčen (viz. reference na webových

stránkách), a to i zpohledu uživatelů MHMP, kterým má právní
informační systém sloužit k jejich obvyklým činnostem & pomáhali při
řešení konkrétních situací.

Bylo pořízeno celkem 764 licencí, z toho:
—
—

základnílicencef4991icencí,
rozšířená platforma — 200 licencí

-

nejrozšířeněj ší platforma — 601icencí

—

jednouživatelská verze — 5 licencí.

Je využíván cloud — Víceuživatelský přístup ke vzdáleným datovým ASPIserverům. Datové ASPI servery jsou průběžně aktualizovány společností
Walters Kluwer a jsou umístěny vprofcsionálnim datovém centru společnosti
Wolters Kluwer.
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