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Poskytnutí informací na žádost podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Dotaz ze dne 19. 8. 2019 
Dotaz ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

jeho pozdějších předpisů na poskytnutí informací ve věci vztahu SPCSS se společnostmi 

Domistav CZ a. s., IČO: 27481107, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové 

a DOMISTAV HK s. r. o., IČO: 26007177, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec 

Králové. 

Informace k dotazu: 

SPCSS nemá a neměl se společností DOMISTAV HK s. r. o., IČO: 26007177, se sídlem 

Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové žádné právní vztahy. Se společností 

Domistav CZ a. s., IČO: 27481107, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové 

byla právním předchůdcem STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, IČO: 00001279, se 

sídlem Růžová 6/943, 110 00 Praha 1, uzavřena jediná mandátní smlouva č. 4/2014/HM 

ze dne 26. 2. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2015 a dodatku č. 2 ze dne 

6. 10. 2016, která byla ukončena vzájemnou písemnou dohodou o ukončení mandátní 

smlouvy ze dne 14. 2. 2018. Citovaná mandátní smlouva ve znění jejích obou dodatků 

a dohoda o jejím ukončení je zveřejněna v registru smluv pod ID smlouvy: 4378312. 

Z dané mandátní smlouvy nebyly ze strany SPCSS uplatněny žádné reklamace. SPCSS 

nebyla předložena žádná nabídka ani od jednoho ze shora specifikovaných subjektů. 

 

 

Dotazy ze dne 28. 5. 2019  
Žádost právnické osoby o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění jeho pozdějších předpisů, a to formou 

poskytnutí informací k následujícím dotazům:  

 

Dotaz č. 1: 

Jaké hardware komponenty či jiné technické řešení bude použito na straně SPCSS pro 

zajištění automatizovaného výstupu podle vyhlášky č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování 

a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených 

dat a jiných technických parametrech přenosu dat (dále jen „Reportovací vyhláška“)? 

 

Informace k dotazu č. 1: 

Ze strany SPCSS budou využity HW prostředky sdílených platforem SPCSS, budovaných 

a rozvíjených v rámci ICT strategie resortu MF, nakupovaných prostřednictvím existujících 

rámcových smluv SPCSS, přičemž konkrétně půjde o virtualizované platformy x86 a IBM 

pSeries s operačním systémem Linux. 

 

Dotaz č. 2: 

Jaké software řešení bude použito na straně SPCSS pro zajištění automatizovaného 

výstupu podle Reportovací vyhlášky? 
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Informace k dotazu č. 2: 

Ze strany SPCSS bude použito SW řešení, které je založeno na open source a volně 

dostupných SW produktech, zejména PostgreSQL, java, .NET a specializovaných aplikacích 

vytvořených ve spolupráci s dodavateli služeb, tj. společností CGI IT Czech republic s. r. o. 

(na základě Smlouvy o zajištění funkce „Komunikační rozhraní“ Analytického modulu AISG 

při realizaci projektu „Analytický modul AISG“ uveřejněné v registru smluv pod 

následujícím odkazem https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7414095) a společností Profinit 

EU, s. r. o., (na základě Rámcové smlouvy o poskytování služeb (Vývojový tým Aplikace 

DWH) uveřejněné v registru smluv pod následujícím odkazem 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8274035). 

 

Dotaz č. 3: 

Jaká technická opatření budou na straně SPCSS přijata za účelem zamezení nebo 

eliminování výpadku při stahování datových balíčků z URL adresy provozovatele Celní 

správou ČR? 

 

Informace k dotazu č. 3: 

SW řešení využívá plně redundantní prostředí datových center a síťové infrastruktury 

SPCSS a jeho architektura se řídí principy HA (tj. vysoká dostupnost) a DR (tj. zotavení 

z havárie). 

 

 

 

Dotaz č. 4: 

Jaká technická opatření budou na straně SPCSS přijata za účelem zamezení nebo 

eliminování výpadku web serveru Celní správy ČR pro stahování potvrzovacích balíčků 

provozovatelem? 

 

Informace k dotazu č. 4: 

Viz informace SPCSS předložená k dotazu č. 3. 

 


