
 

 

DOTAZY: 

1. Jaký je letošní roční rozpočet vaší organizace na IT oddělení?  
2. Jaký byl rozpočet na IT v předchozích pěti letech?  
3. Kdo jsou vaši hlavní dodavatelé IT služeb, co konkrétně pro vás dělají a kolik jim 

platíte?  
4. Plánujete v letošním nebo příštím roce vypsat nějakou veřejnou zakázku týkající se IT? 

Pokud ano, kdy a přibližně za kolik peněz?  
5. Na jak dlouhou dobu v průměru uzavíráte smlouvy týkající se IT služeb?  
 

ODPOVĚDI: 

Ad 1. 10 689 000 Kč 

Ad 2. 2007: 8 503,73 tis. Kč 
  2008: 10 260,27 tis. Kč 
  2009: 9 598,24 tis. Kč 
  2010: 9 042,27 tis. Kč 
  2011: 5 255,70 tis. Kč 

Ad. 3.  

hlavní dodavatelé 
IT služeb v roce 

2012 
služba Kč 

(bez DPH) pozn. 

AutoCont CZ a.s. Supportní smlouva pro aplikace v prostředí 
FileNet (právní informační systém) 300 000 realizátor aplikací  

AutoCont CZ a.s. Vzdálený přístup prodloužení HW záruk 207 350 výběrové řízení*) 

Cosmotron Bohemia  Maintenance knihovního informačního 
systému   211 426 výběrové řízení*) 

Wolters Kluwer Aktualizace dat v právním informačním 
systému ASPI na rok 2012 180 985   

Omega Design, 
s.r.o., 

Inovace www stránek Ústavního soudu a 
přidružených aplikací (jednorázová služba)  209 772 výběrové řízení*) 

GTS Novera Poskytování internetové konektivity  178 800 výběrové řízení*) 

AutoCont CZ a.s. 

Softwarové licence a služby Software 
Assurance Microsoft Enterprise Agreement 
(Akce poštovní server vysoká dostupnost a 

doplnění licencí SW) 

217 440 
dodavatel dle 

platné EA 
smlouvy  

*) Výběrové řízení pro VZ malého rozsahu  

Pro úplnost podotýkáme, že Ústavní soud realizoval v roce 2012 dvě výběrová řízení na 
VZ malého rozsahu na dodávky HW v souhrnné ceně 1 145 826 Kč (bez DPH) 

Ad 4. 

Při vypisování veřejných zakázek postupujeme dle zák č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění a dle směrnice Ústavního soudu o veřejných zakázkách 
„Pravidla pro zadání zakázek“, v platném znění, viz www.usoud.cz 

Veřejné zakázky do konce roku 2012, v řešení:  
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• VZ malého rozsahu na prodloužení maintenance pro prostředí FileNet, 
předpokládaná cena cca 300 000,- Kč (bez DPH), 

• Podlimitní VZ na rozšíření stávajících klíčových aplikací informačních systémů 
soudního výkonu a částečná náhrada elektronické podatelny, předpokládaná cena 
cca 1 300 000,- Kč (bez DPH). 

Pro rok 2013 zatím není schválený plán čerpání investic. 

Ad. 5. 

Smlouvy týkající se IT služeb uzavíráme na 12 – 24 měsíce, výjimkou jsou servisní služby 
navazující se na platné smlouvy o dílo, kde jsou smlouvy uzavřené na dobu neurčitou 
(např. knihovní infomační systém, právní informační systém, apod.). 

 

 

V Brně dne 5. 10. 2012 

Stanislav Plachý 




