
Ústřední inspektorát

Těšnov 5
110 00 Praha 1

Číslo jednací: 808/2015/DI
Datum: 17. 12. 2015
Odpověď na email ze dne 12. 12. 2015

Vyřizuje: Mgr. Martin Drápal
Telefon: 736 521 000
Email: martin.drapal@dicr.cz

Žádost  o  poskytnutí  informací  na  základě  zákona  č.  106/1999  Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

dne 12.  12.  2015 od Vás Drážní  inspekce obdržela  datovou zprávu s  žádostí  o
poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). Žádost
o informace je rozdělena na samostatné otázky takto: 

 1. Používáte  právní  informační  systém  CODEXIS  (dodavatel  ATLAS  consulting
spol. s r. o.)?

 2. V  případě  užívání  právního  informačního  systému  CODEXIS  dle  žádosti  o
informaci č. 1:
 2.1 Sdělení informace, zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis?
 2.2 Jaký je přesný název doplňku Liberis, Liberis Silver nebo Liberis Gold,

popřípadě jiný?
 2.3 Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen?
 2.4 Sdělení  informace  o  částce,  která  je  vynaložena  na  pořízení  tohoto

systému z veřejných prostředků?
 2.5 Sdělení  informace,  od  kdy  je  uzavřena  smlouva  na  využívání  tohoto

systému; v případě že není  uzavřena smlouva, sdělení,  od kdy je uhrazeno
využívání tohoto systému?

 2.6 Sdělení  informace,  do  kdy  je  uzavřena  smlouva  na  využívání  tohoto
systému; v případě že není  uzavřena smlouva, sdělení,  do kdy je uhrazeno
využívání tohoto systému?

Drážní inspekce jako povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb. poskytuje následující informace:

 1. Drážní inspekce používá právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS
consulting spol. s r. o.). 

 2. V  případě  užívání  právního  informačního  systému  CODEXIS  dle  žádosti  o
informaci č. 1:
 2.1 Drážní inspekce nevyužívá k tomuto softwaru doplněk Liberis.
 2.2 Drážní  inspekce  nezná  přesné názvy  doplňků Liberis.  Tyto  informace
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zpravidla naleznete na internetových stránkách dodavatele produktu. 
 2.3 Produkt je určen pro celou Drážní inspekci. 
 2.4 Informace o částce, která byla vynaložena na pořízení tohoto produktu z

veřejných  prostředků  je  veřejně  dostupná  na  adrese
http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resortu/podrizene_organizace/di/. 

 2.5 Informace  o  uzavření  smlouvy  je  veřejně  dostupná  na  adrese
http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resortu/podrizene_organizace/di/. 

 2.6 Informace  o  délce  platnosti  smlouvy  je  veřejně  dostupná  na  adrese
http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resortu/podrizene_organizace/di/. 

S pozdravem
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Mgr. Jan Kučera
náměstek generálního inspektora
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