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Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Na Poříčním právu 1/376 

128 01 Praha 2  

DATOVOU SCHRÁNKOU 

V Praze dne 15. července 2021 

 

Žádost o poskytnutí informací 

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „žadatelka”) žádá 

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

předpisů, Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ 00 55 10 23 (dále jen „povinný subjekt“), 

o poskytnutí následujících informací:  

1) Na základě jakého právního titulu jsou k dnešnímu dni (případně k pozdějšímu dni dle 

okamžiku vyřízení této žádosti povinným subjektem) provozovány a rozvíjeny 

tzv. OKaplikace? 

2) Nastala některá ze skutečností, od níž se odvíjí naplnění některé z podmínek pro ukončení 

poskytování Služeb podpory provozu dle odst. 3.1.1 Smlouvy o dočasném zajištění podpory 

OKaplikací, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 (Harmonogram plnění) bod 3. této smlouvy? 

Pokud ano, kdy a jakou skutečností, právním jednáním nebo rozhodnutím? 

3) Jak byla určena hodnota plnění Smlouvy o dočasném zajištění podpory OKaplikací uvedená 

v registru smluv?1 

4) Celkovou výši částky: 

a) účtované povinnému subjektu na základě faktur vystavených společností 

OKsystem a.s., IČ 273 73 665, na základě Smlouvy o dočasném zajištění podpory 

OKaplikací, s rozdělením na provozní a investiční náklady; a 

b) objednaného plnění a celkových předpokládaných nákladů spojených s touto smlouvou. 

5) Paní ministryně Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., uvedla v dopise ze dne 23. 4. 2021, 

č.j. MPSV-2021/53432-170/1, adresovaném žadatelce, že „služby rozvoje a služby exitu 

budou realizovány pouze na základě fakultativního zadání MPSV, přičemž toto MPSV učiní 

pouze v případě, že budou vyhodnoceny jako nezbytné pro zamezení hrozícím důsledkům, a 

to pouze v nezbytně nutném rozsahu.“ Žádáme o poskytnutí seznamu uskutečněných 

požadavků služeb rozvoje a služeb exitu povinného subjektu jako objednatele dle Smlouvy 

o dočasném zajištění podpory OKaplikací.  

6) Kdy obdržel povinný subjekt od společnosti OKsystem a.s. dokumentaci k OKaplikacím, 

jež je součástí Popisu stávajícího stavu systému, který tvoří přílohu D zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce „Podpora, nutný rozvoj a ukončení OKaplikací rezortu 

MPSV“, ev. č. Z2020-0327362? Žádáme o poskytnutí odpovídajících analýz změnových 

požadavků vyhotovených na základě čl. 6.4 Smlouvy o zajištění služeb podpory provozu a 

rozvoje OKaplikací pro MPSV ze dne 22. 12. 2016 včetně časových údajů o zadání, 

schválení a akceptaci požadavku a o předpokládaném a skutečném termínu dodání plnění. 

 
1 Jedná se o částku 105 000 000,- CZK bez DPH. Dostupné zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15589439 
2 Dostupné zde: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-

45519331/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-45519331/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-

962496488-45519330/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-962496488-45519330 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15589439
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45519331/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-45519331/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-962496488-45519330/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-962496488-45519330
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-45519331/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-45519331/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-962496488-45519330/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-962496488-45519330
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Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí 

žádosti v elektronické podobě, případně poštou na níže uvedenou adresu. Žadatelka trvá na 

přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i pokud již byly zveřejněny.  

V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Jana Dupáka na telefonním čísle 224 240 896 

nebo e-mailem na adrese Jan.Dupak@transparency.cz.  

S pozdravem 

 

 

 …………………………………… 

Transparency International – Česká republika, o.p.s. 

Petr Leyer 

ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o žadatelce: 

Transparency International – Česká republika, o.p.s. 

Sokolovská 260/143 

180 00 Praha 8 

IČ: 272 15 814 

posta@transparency.cz 

Datová schránka ID: 8vzj3s2 
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