VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. června 2008 č. 799
o smluvních vztazích se společností Microsoft

Vláda
I. bere na vědomí uzavření Smlouvy o strategické spolupráci a Smlouvy
o bezpečnostní spolupráci se společností MICROSOFT s.r.o. a se společností
Microsoft Ireland Operations Limited dne 22. května 2008 a uzavření Smlouvy
Microsoft Enterprise, Microsoft Select, Microsoft Business and Services, Smlouvy
Campus and School, dodatků k těmto smlouvám a dodatků, které ukončily platnost
smluv uzavřených Ministerstvem informatiky se společností Microsoft Ireland
Operations Limited dne 17. června 2008;
II. ukládá
1. ministru vnitra
a) zajistit do 15. července 2008 vytvoření a provoz Clearingového centra
ve smyslu materiálu č.j. 967/08,
b) zajistit informování subjektů uvedených v bodě III tohoto usnesení,
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy
a) poskytnout ministru vnitra bezprostředně po uzavření smlouvy na
pořízení všech softwarových produktů Microsoft nebo při její změně, nejpozději do 10
dní od rozhodného okamžiku, informace o veškerých softwarových produktech
Microsoft, které ústřední orgán státní správy na základě příslušné smlouvy pořídil, a to
ve struktuře informací, která bude odpovídat podmínkám stanoveným ve Smlouvě
o strategické spolupráci, uzavřené dne 22. května 2008 mezi Českou republikou Ministerstvem vnitra a společností MICROSOFT s.r.o. a společností Microsoft Ireland
Operations Limited, resp. podmínkám smluv navazujících na Smlouvu o strategické
spolupráci, zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva vnitra,
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b) uzavřít s Ministerstvem vnitra do 30. června 2008 Dohodu o centrálním
zadávání, předložit a projednat s Ministerstvem vnitra nejpozději do 15. července 2008
požadavky týkající se jejich poptávky softwarových produktů Microsoft v rámci
programů Microsoft Volume Licensing a nepodnikat do uzavření Dohody o centrálním
zadávání nekoordinované kroky v oblasti zajištění softwarových produktů společnosti
Microsoft;
III. doporučuje vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky, předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předsedovi Senátu Parlamentu
České republiky, prezidentu Nejvyššího kontrolní úřadu, guvernérovi České národní
banky, předsedovi Ústavního soudu, předsedkyni Nejvyššího soudu, předsedovi
Nejvyššího správního soudu, nejvyšší státní zástupkyni, vrchním státním zástupcům,
městskému státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze, hejtmanům a
primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí
spolupracovat s ministrem vnitra při zajištění legálního užívání produktů Microsoft a
postupovat podle bodu II/2 tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.

