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Vážená paní JUDr. Sochorová,   

na základě doručené žádosti do naší datové schránky, si dovolujeme reagovat na vámi vznesené 

dotazy ve věci přezkoumání zákonnosti zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Personální 

informační systém resortu Ministerstva dopravy“.  

Rovněž si Vás dovolujeme informovat, že naše společnost byla dodavatelem předmětného 

systému v letech: 

• Od 12/2006 z pozice subdodavatele pro IFS a O2, jako koncového zákazníka MDČR. 

• Od 10/2014 přímá smlouva mezi Elanor spol. s r.o. a MDČR. 

• Od 10/2020 do 30.4.2021 společnost Elanor a.s. poskytovala podporu pro MDČR 

prostřednictvím Cendis, s.p. 

• Ukončeni spolupráce mezi Elanor a.s. a MDČR bylo k 1.1.2021 z důvodu přechodu k jinému 

poskytovateli. 

Zaměstnanci Ministerstva dopravy, se kterými jsme po celou dobu jednali, byli: 

• Petr Blažej – ředitel odboru ICT. 

• Petr Šebek – vedoucí personálního odboru. 

• Martin Petr – odbor ICT. 

Zástupce společnosti Elanor, který jednal se zaměstnanci Ministerstva dopravy byl pan Jakub 

Kolařík. 
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Otázka č. 1  

Byla by Vaše společnost na základě níže uvedených smluvních podmínek schopna, případně 

ochotna účastnit se zadávacího řízení na zadání výše uvedené veřejné zakázky? Pokud ne, 

sdělte prosím konkrétní důvody, proč se jí nezúčastnila (resp. které podmínky pro ni nebyly 

splnitelné a proč).  

Odpověď:  

Společnost Elanor byla schopna i ochotna plnit požadované plnění, které mimo jiné vyplívá i 

z toho, že předmětnou službu v daném období vykonávala. 

Skutečnost, že probíhá výběrové řízení na námi poskytované služby nám nebylo známo a ani 

žádným zástupcem Ministerstva dopravy sděleno.  

Závěrem nutno konstatovat, že během samotného výběrového řízení, které probíhalo bez vědomí 

naší společnosti, byl provoz systému z naší strany provozován bez vad a zcela v souladu 

s požadavky této veřejné zakázky.  

Otázka č. 2  

Jste-li výrobcem software, uveďte, zda umožnujete nezávislým obchodním partnerům upravovat 

Váš proprietární software (nikoliv pouze na zakázku vytvořené úpravy či dodatečné 

programované moduly v rámci konkrétní zakázky). V případě, že nejste výrobcem software, 

sdělte prosím soudu, zda jako nezávislý obchodní partner máte oprávnění upravovat proprietární 

software určitého výrobce (případně jakého).  

Odpověď:  

Potvrzujeme skutečnost, že jsme výrobce software pro oblast předmětného plnění a zároveň 

máme k dispozici síť partnerů.  

Pokud jde o úpravu zdrojového kódu, tento je vždy měněn na základě požadavků na úpravu od 

konkrétního partnera naší společnosti.  

Centralizace správy zdrojového kódu je nezbytná pro zachování stability produkovaného 

software. Alternativou je realizace úpravy partnerem bez dopadu na zdrojový kód pomocí 

standardizovaných rozhraní či jiných obecných mechanismů.  
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S ohledem pro zajištění kontinuity jednotlivých činností, je vždy se zákazníkem diskutována 

možnost uložení zdrojového kódu do advokátní úschovy.  

 

V Praze dne 11.2.2022  

 

 

S pozdravem  

 

         Mgr. Ajla Bušina, Člen představenstva  

           

          

 

 


