
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Mgr. R. P. 

 

 

     

 

V Brně dne 28. února 2013 

                                             Č. j.: PDCJ 501/2013 

 

Vážený pane magistře,   

 

svým podáním ze dne 19. 2. 2013 jste se obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o 

poskytnutí následujících informací: 

  

Žadatel 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) Kolik faktur 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: BYLL SOFTWARE s. r. o. za období od roku 2000 

doposud?  
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2) Jaké částky byly vyfakturovány společností 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: BYLL SOFTWARE s. r. o. za období od roku 2000 doposud? 

3) Kopie všech faktur proplacených 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: BYLL SOFTWARE s. r. o. za období od roku 2000 doposud?  

 

Na základě Vaší žádosti si Vám dovoluji poskytnout tyto informace: 

 

1) Za období od roku 2000 doposud bylo Kanceláří veřejného ochránce práv, se sídlem 

v Brně, Údolní 658/39, PSČ 602 00, IČ 75836981 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: BYLL SOFTWARE s. r. o. celkem 31 faktur.  

2) Za období od roku 2000 doposud byly Kanceláři veřejného ochránce práv, se sídlem v 

Brně, Údolní 658/39, PSČ 602 00, IČ 75836981 vyfakturovány společností 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: BYLL SOFTWARE s. r. o. částky 

uvedené v elektronické příloze v části s názvem Seznam faktur.  

 

3)  Kopie všech faktur proplacených Kanceláří veřejného ochránce práv, se sídlem v Brně, 

Údolní 658/39, PSČ 602 00, IČ 75836981společnosti 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: BYLL SOFTWARE s. r. o. za období od roku 2000 doposud jsou 

naskenovány v druhé části elektronické přílohy. 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

Ing. Josef Svoboda 

vedoucí odboru vnitřní správy Kanceláře veřejného ochránce práv 
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