
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Mgr. R. P. 

 

 

 

ID datové schránky:  

     

V Brně dne 17. dubna 2013 

                                              Č. j.: PDCJ 1125 /2013 

 

Vážený pane magistře,   

 

svým podáním ze dne 3. 4. 2013, jste se na Kancelář veřejného ochránce práv dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obrátil 

s žádostí o poskytnutí následujících informací: 

  Žadatel tímto žádá, aby mu povinný subjekt poskytnul v souladu se zákonem níže 

specifikované informace týkající se obchodního vztahu mezi povinným subjektem a společností 

Wolters Kluwer ČR, a.s. (dřívější názvy obchodní firmy: ASPI, a.s., ASPI Publishing s.r.o., 

CODEX Bohemia s.r.o.), IČ: 63077639, se sídlem: Praha 3, U Nákladového nádraží 6, PSČ 130 

00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6569, 

případně s jejím právním předchůdcem společností BYLL SOFTWARE, s.r.o., IČ: 49681869, 

která byla zapsána v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 21945 u Krajského obchodního soudu 

v Praze, na základě kterého je povinným subjektem užíván automatizovaný systém právních 

informací ASPI. 

Konkrétně žadatel žádá o poskytnutí těchto informací: 
1) Na základě jaké smlouvy či smluv a případně dodatků bylo povinným subjektem 

proplaceno společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. (dřívější názvy obchodní firmy: ASPI, 
a.s., ASPI Publishing s.r.o., CODEX Bohemia s.r.o.) a právnímu předchůdci: BYLI 
SOFTWARE, s.r.o. od roku 2000 celkem 31 faktur v celkové výši 2.362.978,- Kč? 

2) Kopie smlouvy či smluv dle bodu I)., a to včetně veškerých dodatků a příloh. 
3) Byla smlouva či smlouvy dle bodu 1) uzavřena(y) na základě zadávacího řízení dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách či jako výsledek veřejné zakázky malého 
rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách? 

4) Zveřejnění kopie zadávacích podmínek (veškerých požadavků zadavatele uvedených v 
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oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných 
dokumentech obsahujících vymezeni předmětu veřejné zakázky) k veřejným zakázkám, 
jejichž výsledkem bylo uzavření smluv se společností Wolters Kluwer ČR, a.s. (dřívější 
názvy obchodní firmy: ASPI, a.s., ASPI Publishing s.r.o. CODEX Bohemia s.r.o.) či 
právním předchůdcem společností BYLL SOFTWARE, s.r.o. 

5) Má povinný subjekt implementována interní pravidla pro zadávání všech veřejných 
zakázek (nejen malého rozsahu, ale také podlimitních a nadlimitních)? Pokud ano, 
žádáme kopii tohoto dokumentu respektive dokumentů, pakliže jsou zakázky malého 
rozsahu upraveny samostatně. 

 

Na základě Vaší žádosti si Vám dovoluji poskytnout tyto informace: 

 

1) Kanceláří veřejného ochránce práv bylo společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. (dřívější 

názvy obchodní firmy: ASPI, a.s., ASPI Publishing s.r.o., CODEX Bohemia s.r.o.) a 

právnímu předchůdci: BYLI SOFTWARE, s.r.o. proplaceno od roku 2000 celkem 31 

faktur v celkové výši 2.362.978,- Kč na základě uzavřených smluv a jejich dodatků, a to: 

- Smlouva o dílo a o postoupení užívacích práv č. S-4080/00/SLIV ze dne 4. 12. 2000 a 

dodatku č. 1 této smlouvy ze dne 26. 2. 2001, 

- Smlouva o dílo a o postoupení užívacích práv č. S-4259/01/SI ze dne 9. 4. 2001 a 

jejich dodatků č. 1ze dne 28. 1. 2004, č. 2 ze dne 2. 6. 2008 a č. 3 ze dne 11. 11. 2009.  

-  

2)  Kopie smluv dle bodu I)., a to včetně veškerých dodatků jsou v příloze tohoto dopisu.  

 

3)  Smlouvy včetně dodatků dle bodu 1) byly uzavřeny jako výsledek veřejné zakázky 

malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

 

4) Viz poslední odstavec tohoto dopisu. 

 

5) Kancelář veřejného ochránce práv má implementována interní pravidla pro zadávání 

všech veřejných zakázek (nejen malého rozsahu, ale také podlimitních a nadlimitních). 

Tato interní pravidla jsou v příloze tohoto dopisu.  

 

Ve věci poskytnutí zveřejnění kopií dokumentů zadávacích podmínek (veškerých požadavků 

zadavatele uvedených v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci 

či jiných dokumentech obsahujících vymezeni předmětu veřejné zakázky) k veřejným zakázkám, 

jejichž výsledkem bylo uzavření smluv se společností Wolters Kluwer ČR, a.s. (dřívější názvy 

obchodní firmy: ASPI, a.s., ASPI Publishing s.r.o. CODEX Bohemia s.r.o.) či právním 

předchůdcem společností BYLL SOFTWARE, s.r.o., vydávám v souladu s ustanovením § 15 a 

ust. § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 67 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, rozhodnutí, dle kterého Vám tato informace nebude ve smyslu ust. 

§15 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

poskytnuta neboť se ve spisové dokumentaci Kanceláře veřejného ochránce práv nenachází, resp. 

pravděpodobně došlo již k jejich skartaci. Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ust. § 16 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v 

souladu se Zásadami pro poskytování informací Kanceláří veřejného ochránce práv (viz 



www.ochrance.cz), podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odvolání k vedoucímu Kanceláře 

veřejného ochránce práv. 
 

 

S pozdravem  

 

 

 

Ing. Josef Svoboda 

vedoucí odboru vnitřní správy Kanceláře  

veřejného ochránce práv 

 

 

 

Přílohy:  datový soubor Smlouvy včetně dodatků ASPI.pdf 

  datový soubor smernice0412.doc  


