
 

 Odpovědní formulář  
na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  
  
Žadatel o informace:  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Poskytovatel informace:  
Státní oblastní archiv v Litoměřícich  
Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice  
IČ: 70979464  
  
  
   
  
Na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze 
dne 14. 12. 2015 sdělujeme:  
  
Žádost o informace žadatele č.:  
1.  Používáte právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r.o.)?  
Odpověď s informací:  
1.  ANO  
V případě užívání právního informačního systému CODEXIS dle žádosti o informaci č. 1. budou další části 
vyplněny.   
  
Žádost o informace žadatele č.:  
2.1.  Sdělení informace zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis?  
Odpověď s informací:  
2.1. ANO   
  
Žádost o informace žadatele č.:  
2.2.  Jaký je přesný název doplňku Liberis, Liberis Silver nebo Liberis Gold, popřípadě jiný?  
Odpověď s informací:  
2.2. LIBERIS Start  
  
Žádost o informace žadatele č.:  
2.3.  Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen?  
Odpověď s informací:  
2.3. Počet uživatelů je bez omezení, počet souběžných přístupů je 2.  
  
Žádost o informace žadatele č.:  
2.4.  Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systém z veřejných prostředků?  
Odpověď s informací:  



2.4. Pořízení CODEXISU 14.520,- Kč s DPH (v roce 2011), pořízení doplňku Monitor rekodifikace 12.100,- Kč s 
DPH (v roce 2014), pořízení doplňku LIBERIS Start 0,- Kč (v roce 2015).  
  
Žádost o informace žadatele č.:  
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?  
Odpověď s informací:  
2.5. 25.5.2011  
  
Žádost o informace žadatele č.:  
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?  
Odpověď s informací:  
2.6. 31. 5. 2017, Liberis Start do 9.11.2018.  
  
  
  
V Litoměřicích, dne 15. 12. 2015  
  
Vypracoval: Kateřina Kandlová, provozně ekonomický odbor   
Kontakt: 477 755 976, 778 400 088  


