
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu 
k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

 

Žádost ze dne 14. 12. 2015 (doru čeno 14. 12. 2015 e-mailem) 

Dobrý den, 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám 
o poskytnutí následujících informací: 

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? 

 

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu 
k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 

Odpov ěď ze dne 22. 12. 2015 

Dne 14. 12. 2015 byla doručena Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) 
žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o poskytnutí informací týkajících 
se užívání právního informačního systému CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. 
s r.o.) ÚZEI. 

Na Vaše otázky odpovídáme: 

1.  Ano, ÚZEI užívá právní informační systém CODEXIS od společnosti ATLAS consulting 
spol. s.r.o. 



2.1 Ano, ÚZEI užívá doplněk Liberis. 

2.2 LIBERIS CODEXIS Start 

2.3 Licence je určena pro pět konkurentních uživatelů. 

2.4 Servisní smlouva CODEXIS na období od 1. 2. 2011 do 31. 12. 2014, cena 105.600,- Kč 
včetně DPH. 

 Vzory smluv CODEXIS, sledované dokumenty CODEXIS, cena 10.200,- Kč včetně DPH. 

 Servisní smlouva CODEXIS na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018, cena 106.482,- Kč 
včetně DPH. (Zahrnuje prodloužení předplatného CODEXIS, CODEXIS NET Servis, 
CODEXIS LINK, LITERATURA CODEXIS, BALÍČEK SLOVNÍKY CODEXIS – vše od 
1. 1. 2015 do 31. 12. 2018). 

2.5 Smlouva je uzavřena s účinností od 1. 3. 2011. 

2.6 Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018. 


