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Vazeny pan 

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 9.9.2019 

MK 61289/2019 OPŘIT 

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
weve 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím 
řádu poslanecké sněmovny, v záležitosti resortních IT zakázek pro společnost OKsystem 
a.s - odpověď 

Vážený pane poslanče, 
na základě Vaší žádosti o zpřístupnění informací v záležitosti IT zakázek se společností 
OKsystem sdělujeme následující: 

1. Má Váš resort uzavřené jakékoliv smluvní závazky se společností OKsystem a.s.? 
Ano, Ministerstvo kultury (MK) má uzavřené 4 závazky na dodávku personálního 
systému a modulů pro hodnocení zaměstnanců, systemizaci státní služby a stravování 
zaměstnanců. 

2. Na jaké částky jsou tyto smlouvy uzavřené? Resp. kolik vyplácí na jednotlivých 
smlouvách Váš resort společnosti OKsystem a.s.? 
MK vyplácí měsíčně závazky vyplývající ze smluv v částce 13 825,- Kč bez DPH za 
podporu všech dodaných modulů. 

. Jaké mají tyto smlouvy povahu? „Jsou jednorázové (např. dodání zboží) anebo 
sjednanou dobu (napť.licence, provoz, vývoj)? 
Uzavřené závazky s dodavatelem jsou uzavřeny jako smlouvy na dodávku software 
(licence) a následně na podporu jeho provozu. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu 

neurčitou, vyjma modulu stravování s dobou na 48 měsíců. 

Kolik finančních prostředků Váš resort již na smlouvách jak běžících, tak uzavřených, 
společnosti OKsystem a.s. vyplatil a v jakém časovém horizontu? 
Od uzavření první smlouvy s dodavatelem 7.8.2014 bylo dosud vyplaceno na 
závazcích z výše uvedených smluv celkem 2 568678,- Kč (vč.DPH). Částka je



složena z jednorázové ceny nákupu licence, implementace a pravidelné měsíční 
podpory. 

Přílohou odpovědi jsou předmětné smlouvy ve strojově čitelné formě, anonymizované. 

S pozdravem 

podepsáno elektronicky 

Přílohy : 
1 - OKsystem -PIS-Smlouva.pdf 
2 - Smlouva o dílo - dodávka PIS (personální informační systém) - Hodnocení a Rejstzík 
státních zamistnanců.pdf 
3 - Objednávka rozšížení stávající instalace programu Okbase o submodul OSYS.pdf 
4 - Dodávka nového software, stravování pdf


