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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad průmyslového vlastnictví obdržel dne 2. srpna 2016 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se
domáháte poskytnutí informace týkající se smluv mezi Úřadem a poskytovatelem právních
informačních systémů.
Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující:
1. Dvě poslední smlouvy s poskytovateli právních informačních systémů byly uzavřeny s
Nakladatelstvím C. H. Beck, s.r.o. a společností Wolters Kluwer ČR, a.s.
Smlouva s Nakladatelstvím C. H. Beck, s.r.o.
2a) Smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení č. VZ: 004/12V/00018775
na elektronickém tržišti Tendermarket.
2b) Zadávací specifikace pro výběrové řízení byla vypracována dle požadavků uživatelů a
jejich konzultací s uživateli.
3. Výzva k podání nabídek viz příloha.
4. Seznam subjektů, které byly v rámci výzvy osloveni je obsažen ve specifikaci základních
údajů příslušné VZ.
Smlouva se společností Wolters Kluwer ČR, a.s.
2. Smlouva se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., resp. novým poskytovatelem systému
ASPI, byla uzavřena přímým zadáním jako náhrada za smlouvu č. 38/2007, na základě které
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dříve poskytovala právní informační systém ASPI společnost ASPI, a.s. V souladu s
požadavky uživatelů byl přístup k systému rozšířen o 2 přístupové licence a lokální síťová
verze systému byla nahrazena síťovou verzí s přístupem na ASPI server. V roce 2012 byla na
základě uživatelských požadavků licence rozšířena o další moduly.
3. Systém nebyl objednán vystavením přímé objednávky, ale uzavřením smlouvy.
4. S návrhem na uzavření smlouvy byla oslovena pouze spol. Wolters Kluwer ČR.

V příloze zasíláme smlouvy s uvedenými poskytovateli, příslušné specifikace a výzvu
T004/12V/00018775.

Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu (http://www.upv.cz).

Příloha
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