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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Uzavření smlouvy o podpoře aplikace e-spis.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Na základě veřejné zakázky byla Správou informačních technologií města Plzně (dále jen
SITMP) v roce 2009 zakoupena aplikace e-spis včetně implementace, a to od vítěze této
veřejné zakázky obchodní společnosti ICZ.a.s. Současně s tím byla na základě této veřejné
zakázky uzavřena dne 1.10.2009 smlouva o podpoře této aplikace mezi SITMP a dodavatelem
ICZ a.s. Platnost a účinnost této smlouvy o podpoře končí dne 28.2.2014.
Aplikace e-spis je v současné době používána Magistrátem města Plzně, všemi úřady
městských obvodů města Plzně a všemi příspěvkovými organizacemi jako elektronická
spisová služba.
Používání elektronické spisové služby je pro Magistrát města Plzně a úřady městských
obvodů povinné na základě legislativy, z tohoto důvodu je nutné, aby měla tato aplikace
zajištěnou podporu, která řeší soulad aplikace s legislativou a odstraňovaní případných
problémů vzniklých při provozu aplikace.
Na základě čestného prohlášení obchodní společnosti ICZ.a.s., je podle zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů ICZ a.s. jediným dodavatelem, který
může poskytovat podporu, rozvíjet, modifikovat a upravovat provozovanou aplikaci e-spis.
Alternativou k uzavření o podpoře stávající elektronické spisové služby e-spis je pořízení jiné
aplikace včetně potřebné podpory. Tato možnost je neekonomická z důvodu nákladů na
pořízení licencí nové aplikace, změny navázaných agendových aplikací, nákladů vyškolení
všech uživatelů elektronické spisové služby.
Předpokládaná hodnota plnění ze strany SITMP činí 950.000,- Kč bez DPH za 4 roky plnění.
Ze shora uvedených důvodů bude zadavatel (SITMP) postupovat v souladu se zásadami města
Plzně pro zadávání veřejných zakázek (QS 74-01), článku 5.4 bodu 2) písm. a) odst. 3. věty
první: „Specializovaná veřejná zakázka, kterou může poskytnout pouze jediný dodavatel“ a
ne podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (s výjimkou ust. § 6 a § 18/5 tohoto
zákona). Rada města Plzně s tímto postupem souhlasila a doporučila jej ZMP schválit.
3. Předpokládaný cílový stav
Uzavření smlouvy na podporu aplikace e-spis, která zajistí provoz a soulad s legislativou této
aplikace pro všechny organizace, které ji používají.
4. Navrhované varianty řešení
Variantní řešení nejsou navrhována.
5. Doporučená varianta řešení
Viz bod II. návrhu usnesení.
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6. Finan ční nároky a možnosti finančního krytí
Částka bude kryta z provozního rozpočtu SITMP.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz návrh usnesení – ukládací část.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů , která s
tí mto návrh em souvisejí
RMP č. 211 ze dne 27. 2. 2014
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
1. Čestné prohlášení spol. ICZ a.s.
2. Zápis VZVZ ZMP
3. Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy
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