Odbor školství, mládeže a sportu

Datum
10. února 2014

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
1) Prosím o potvrzení/vyvrácení mého tvrzení. Zlínský kraj podepsal Rámcovou smlouvu společnosti Microsoft na dodávku
licenčních řešení pro školy zřizované Zlínským krajem. Smlouvy fungují tak, že škola vždy musí na počítači, kde uvažuje o
využití „upgrade ze smlouvy Zl. Kraj -> MS“ mít zakoupen operační systém Windows tzn. minimálně Windows řady Home (nyní
nejspíše Windows 7 popř. 8/8.1). Znamená to tedy, že škola nakoupí tak i tak licenci MS Windows a potom může přejít na
řadu Professional?
Součástí všech multilicenčních smluv společnosti Microsoft je pouze upgrade na operační systém ve verzi Professional,
u smlouvy uzavřené pro regionální školství Zlínským krajem se jedná o nejvyšší edici OS Windows Enterprise. Pro upgrade lze
použít libovolný oprávněný operační systém dle specifikace MS pro sektor Academic.
2) Co se stane s upgradovaným produktem na PC/NB, pokud se škola rozhodne neplatit roční „paušál“ za tuto smlouvu?
Zákazník může produkt odkoupit do trvalého užívání, nebo odinstalovat, protože se jedná o pronájem užívacích práv.
3) Prosím o sdělení průměrné ceny za smlouvu na školu za rok
Průměrná cena na školu je 43 200,- Kč, při přepočtu na jedno koncové zařízení je cena cca 495,- Kč. Hlavním principem
smlouvy je, že se platí dle počtu zaměstnanců ve školství, bez ohledu na počet koncových zařízení, která škola vlastní.
Na základě provedeného průzkumu před uzavřením smlouvy byl poměr koncových zařízení vůči pedagogickým zaměstnancům
v poměru 2,6:1 a v posledních dvou letech dosáhl poměru v kraji 3:1. Dalším hlediskem bylo poskytnout studentům do výuky
ty nejnovější verze produktů a poskytnout jim tak konkurenční výhodu jako uchazečům o první zaměstnání.
4) Při podpisu této smlouvy, muselo být určitě jasno, jaká roční úspora pro školy. Jaká částka byla spočítána a jaká úspora
byla tedy dosáhnuta za období čerpání této smlouvy?
Úspora za jednoleté období je 8.3 mil. Kč bez DPH, za celkové období projektu je vyčíslena na částku minimálně 83.000.000,Kč oproti licenčnímu programu OLP, ve kterém doposud většina organizací nakupovala.
Dalším hlediskem byla 100% legalizace produktů Microsoft v organizacích, kdy na základě analýzy bylo zjištěno, že stav je
nevyhovující a mnoho škol používá produkty v rozporu s licenčními podmínkami společnosti Microsoft.
V cenovém porovnání se vycházelo z předpokladu, že životní cyklus koncového zařízení je 4-5 let, a na úzkou návaznost
k dodávkám ICT do škol v rámci projektů ESF. V dostatečném předstihu 1-2 let byli všichni statutární zástupci dotčených
organizací informováni o jednání se společností Microsoft a byla jim vydána patřičná doporučení ve věci dotčených produktů
a nákupu ICT. Společnost Microsoft nám také poskytla přechodné období pro organizace mezi pořízením ICT a uzavřením
smlouvy, kdy bylo možné používat produkty Microsoft bezplatně.
V porovnání se vycházelo ze skutečnosti, že nákup příslušných produktů v licenčním programu OLP, nebo SELECT Plus
ve složení upgrade OS, kancelářská sada Office a CAL licence k serverům Windows a Exchange + antivirové řešení vycházel
na částku cca 4530,- Kč za koncové zařízení, což v horizontu 10 let při plánované obměně ICT činí v rámci celého kraje
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odhadem více jak 122 mil. Kč. Oproti tomu za stejné období zaplatí Zlínský kraj na základě smlouvy s Microsoftem za vyšší
edice a větší licenční skladbu max. 39 mil. Kč a to včetně licencí Office Pro Plus v hodnotě 2.000,- Kč pro každého studenta
dotčených organizací v kraji. Vedle toho mají studenti k dispozici licence na vývojové nástroje společnosti Microsoft a další
technologie pro domácí použití.
5) Jaké výhody má tato smlouva pro školy (např. licence navíc, přenositelnost licencí z jednoho počítače na druhý,…)
Uzavřená dohoda se řídí platnými užívacími právy na produkty společnosti Microsoft a podmínkami smlouvy Campus and
School včetně všech Software Assurance benefitů a benefitů pro Academic sektor, které jsou veřejně dostupné na stránkách
společnosti Microsoft, které přikládáme jako přílohu bez překladu do lokálního jazyka, aby nedošlo ke zkreslení informací
překladem, nebo jejich vytržení z kontextu.
Lokalizované informace jsou dostupné na http://www.microsoft.com/cze/education/licence/ees/
6) Souhlasíte s tím, že pro školy bylo možno před podpisem této „nevýhodné“ smlouvy OS Windows Pro za cenu cca. 3300Kč
s DPH – tato licence byla downgradovatelná + přenositelná kdykoli na jakékoli PC bez ohledu trvání smlouvy? Dále MS Office
Pro v MVL licenci bylo možno zakoupit za cenu cca. 1900Kč vč. DPH?
Dle platných užívacích práv na produkty Microsoft není a nebyl operační systém Windows přenositelný v žádném licenčním
programu z jednoho zařízení na druhé, jak vyplývá z připojených dokumentů. Vzhledem ke složitosti licenčních podmínek
a jejich omezené znalosti u vedoucích pracovníků organizací, případně přebírání nesprávného výkladu od lokálních dodavatelů
jsme chtěli zabránit případným právním sporům a zvolili jsme licenční program, který nepřenositelnost operačního systému
svými pravidly a podmínkami zcela eliminuje. Vedle toho se při konkrétní analýze na školách našlo mnoho případů, kdy škola
v dobré víře nakupovala licence na produkty Microsoft od prodejce, který na prodej licencí v daném licenčním programu nemá
oprávnění a nesmí je dle smluvních pravidel společnosti Microsoft nabízet a prodávat.
7) Pokud dobře počítám a mám některé informace, školy platí za smlouvy cca. 80.000Kč ročně (tzn. pokud by tedy škola
zaplatila cca. 80.000Kč jednoročně, mohla by takto bez „závazku“ zakoupit cca. 15 kompletů pro počítač (Windows + Office).
Znamená to tedy, že škola nejen, že platí tento paušál, ale vždy při nákupu počítače/nb musí nakoupit operační systém za
cca. 2000Kč tzn. vyhodí zbytečně peníze za to, že nakoupí produkt Home, který nikdy ve školní síti nevyužije, místo toho, aby
připlatila např. 1000Kč a měla systém Professional. V konečném důsledku by tedy těchto kompletů (W+Off) bylo cca. 22! za
rok. Pokud mám správné informace, rozpočet ZL Kraje pro školy není na tom dobře, aby si škola mohla dovolit ročně koupit
cca. 20 nových stanic a navíc mít umožněnu přenositelnost licencí na stanici a navíc využití MS Office v domácnostech učitelů.
Dle našich zkušeností tomu tak není, přes smlouvu EES je primárně pro školy pořizována licence Desktop Agreement
Education, která obsahuje set produktů a technologií včetně Antivirového řešení vhodných pro koncová zařízení
a to v libovolné verzi, libovolném počtu a jakémkoliv jazyce. Jedná se především o produkty:










Office Professional Plus
Office for MAC
Windows Professional Upg.
Windows Enterprise Upg.
CORE CALs
o Windows Server CAL
o Exchange Server CAL
o SharePoint Portál Server CAL
o LYNC CAL
o SystemCenter End Point Protection
o SystémCenter Configuration Manager CAL
o SystemCenter Configuration Management Console
o SQL Server w. SCCMC
DreamSpark Standard / Premium
Exchange On-Line protection for Exchange Server
Project On Line
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Exchange Server on-Line
SharePoint Portál Server On-Line
LYNC On-Line
SKyDrive Professional
Dream Spark for Students

Dále škola oproti dříve často používaným licenčním programům OLP, nebo SELECT Plus Academic může umožnit užívání licencí
na soukromých zařízeních všech svých zaměstnanců. Dále má k dispozici licence pro testování a ověření funkcionality všech
produktů Microsoft a licence pro školení svých pracovníků, nebo pracovníků jiných školních organizací.
Nezanedbatelným přínosem je i právo na licenci Office Professional Plus pro všechny studenty škol zřízených krajem a to až
na 5 jejich libovolných soukromých zařízení.
8) Kdo schválil podpis této smlouvy a kdo provedl výpočet úspory pro školy? Věnoval se zjištění situace na školách někdo
kompetentní?
Podpis smlouvy mezi společností Microsoft byl řádně schválen na zasedání Rady Zlínského kraje. Před podáním proběhl vlastní
průzkum na školách Zlínského kraje na používané technologie a produkty na serverech a koncových zařízeních a následně byl
společností Hewlett Packard proveden Software Asset Management a analýza používaných produktů včetně návrhu
optimálního licenčního modelu na jednotné licencování oprávněných organizací.
Smlouva pokrývá veškeré oprávněné organizace zřízené Zlínským krajem a na základě memoranda se k ní mohou připojovat
i další oprávněné organizace bez ohledu na zřizovatele. Smlouva je unikátní v tom ohledu, že aplikuje licenční program určený
celosvětově primárně pro vysoké školy na školy střední a základní a navazuje na licenční program School Agreement, který
některé organizace využívaly. Sjednocuje produktovou platformu napříč školami kraje a rozšiřuje možnosti využití ICT ve výuce
cizích jazyků a dalších předmětů.
9) Proč se snaží ZL Kraj školy při veřejných zakázkách nutit k tomu, aby nakupovali počítače/nb přes společnost Impromat se
kterou v minulosti ZL Kraj podepsal smlouvu o nákupu stanic pro školy ve ZL kraji?
Zlínský kraj nikdy nenutil školy, aby nakupovaly počítače přes jedinou společnost. V letech 2010 – 2012, kdy byl v rámci
veřejné zakázky soutěžený centrální dodavatel výpočetní techniky do škol, odebíraly školy výpočetní techniku od vítězného
dodavatele pod dobu platnosti rámcové smlouvy, tj. po dobu 3 let.
10) Spolupracuje ZL Kraj se společností Impromat? V jakých oblastech (kopírky, počítače, outsourcing, …?)
Zlínský kraj spolupracuje se 2 samostatnými společnostmi, které mají v názvu „Impromat“. Jde o společnosti ImpromatComputer s.r.o. a Impromat CZ spol. s r.o. Spolupráce se společností Impromat-Computer s.r.o. je v oblasti dodávek a podpory
koncových stanic a serverových technologií. Spolupráce se společností Impromat CZ spol. s r.o. je v oblasti dodávek
a podpory multifunkčních kopírovacích zařízení (týká se Krajského úřadu Zlínského kraje).
11) Kolik výběrových řízení zadaných Zlínským krajem vyhrála firma Impromat?
Firma Impromat-Computer s.r.o. zvítězila v roce:
2012 – 3 výběrová řízení
2013 – 1 výběrové řízení
Společnost Impromat CZ spol. s r.o. nezvítězila v posledních dvou letech v žádném výběrovém řízení.
12) Kolik má ZL kraj IT pracovníků?
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IT oddělení má 17 zaměstnanců.
13) Kolik kopírovacích strojů od společnosti Impromat bylo dodáno do středních škol v rámci VZ a kolik jich bylo tedy
odprodáno školám? O tyto kopírovací stroje se musí stále starat společnost Impromat? Kolik v průměru stál jeden kopírovací
stroj? Tuší někdo ze ZL kraje jaké byly úspory při nákupu těchto kopírovacích strojů pro školy než, aby si škola kopírku
koupila mimo ZL kraj?
Veřejná zakázka na kopírovací stroje v resortu školství nebyla centrálně nikdy zadávána. Školy si řeší tuto oblast individuálně.
14) Jaké pracovní zařazení ve ZL Kraji a pozici vůči školám zřizovaných ZL Krajem má pan Ing. Aleš Skopalík?
Metodická, analytická a koordinační činnost pro příspěvkové organizace Zlínského kraje
15) Bylo opět vyhlášeno výběrové řízení na prodloužení smlouvy ZL kraj -> Microsoft pro školy? Pokud ano, co Vás k tomu
vedlo? (úspora financí,…?).
Rámcová smlouva je stále platná.
16) Souhlasíte s tím, že čím déle se bude prodlužovat smlouva s MS, tím větší náklady budou vznikat školám v případě toho,
že nebudou mít zájem o to platit paušál za tuto smlouvu? Výpovědí smlouvy přijdou o upgradované licence a peníze, které do
smluv investují o ty přijdou?
Vámi uvedená situace nemůže nastat. Škola za svých vlastních finančních prostředků neplatí v rámci Vámi zmiňované smlouvy
žádné poplatky. Veškeré náklady na licence pořizované do škol v rámci zmiňované smlouvy jsou hrazeny z rozpočtu Zlínského
kraje, mimo rámec provozních a investičních prostředků škol. V případě, že by došlo k výpovědi z libovolné strany, byla by celá
situace řešena opět centrálně a volila by se nejvhodnější varianta pro školy a Zlínský kraj.
17) Souhlasíte s tím, že pokud škola nakoupila PC/NB i v minulosti s OS Windows (např. XP Pro,…) nikdy (cca. 90%) na
těchto PC/NB nepotřebovala provádět upragde na novější verzi OS nebo Office z důvodu toho, že by výkon počítače nebyl pro
nový OS, Kanc. balík Office dostačující? Tudíž výhoda upgrade po dobu trvání smlouvy s MS je zcestná?
Z hlediska technického se to tak může jevit. Ze škol však máme velmi kladné ohlasy na možnost reinstalace operačních
systémů a kancelářských balíků Office v průběhu školního roku, nebo přes prázdniny. V minulosti jsme se potýkali s problémy,
že organizace si pořídila novou techniku s OEM licencemi operačního systému a v případě reinstalace pak řešila problémy
s aktivací. Vedle toho máme ověřeno, že pokud školy pořizovaly výpočetní techniku ve vhodné konfiguraci je pro ně přechod
na operační systém Windows 7, nebo Windows 8.1 bezproblémový. Vedle toho s využitím možností, které smlouva poskytuje,
je možné využít operační systém Windows Foundation v kombinaci s vhodným serverovým řešením.
Dále je potřeba si také uvědomit, že posláním škol je vzdělávat a připravovat studenty pro běžný život a zaměstnání. Pokud
bychom neinvestovali do možnosti používat ty nejnovější verze produktů Microsoft a vystačili si s tím, co bylo pořízeno
při nákupu techniky, tak naši studenti najdou velmi těžko uplatnění na trhu práce, zvláště pokud chtějí najít uplatnění
odpovídající svému vzdělání.
Smlouva je pojata a uzavřena jako nadčasová, tzn. že reflektuje vývoj technologií a zařízení po celou dobu platnosti smlouvy.
Školám umožňuje nákup zařízení s nejlevnější licencí OS oprávněnou pro upgrade a následnou instalací nejvyšší edice
operačního systému, vedle toho se nejedná jen o poskytnutí licence Windows a Office, ale o celou kolekci produktů
v libovolném jazyce a verzi včetně antivirového řešení.
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18) Potvrdíte mi informaci, že při nákupu PC/NB v minulých letech šla informace ze Zlínského kraje taková, že si školy mohly
vybrat ze stanic, které nebyly specifikované značkou, rychlosti paměti, parametry monitoru,…? Škola si mohla takto vybrat
např. z 3-4 neznámých parametrů, které se předaly firmě, která výběrové řízení vyhrála, aby takovéto počítače dodala?
V rámci přípravy předmětu VZ „Výběr dodavatele výpočetní techniky „, předložil Zlínský kraj v roce 2010 školám několik
konfigurací IT techniky (PC, NB, monitor) od základní úrovně pro běžného uživatele až po specializovaná zařízení
pro náročnější aplikace včetně základních technických parametrů charakterizující jednotlivá zařízení. Na základě těchto
informací sdělily jednotlivé školy počty kusů IT techniky, o kterou by v jednotlivých konfiguracích měly zájem. Na základě
získaných požadavků byla vyhlášena veřejná zakázka v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.
19) Smlouva s firmou byla vypsána tuším na 3 nebo 5let, jakým způsobem se plnila tato smlouva? Byly stále dodávány stejné
stanice se stejnými parametry (CPU, Paměti, Monitory,…) a za stejnou cenu jako bylo v zadávací dokumentaci?
Rámcová smlouva na Výběr dodavatele výpočetní techniky byla uzavřena na 36 měsíců a plnění probíhalo formou výzev
dodavateli na dodávku konkrétního počtu a typu zařízení. Technické parametry nabízené techniky byly dodavatelem v každé
jednotlivé výzvě v souladu s požadavkem obsaženým v rámcové smlouvě navyšovány a to dle aktuálních parametrů
srovnatelných zařízení na trhu. Současně bylo vždy splněno pravidlo uvedené v rámcové smlouvě, že jednotková cena zařízení
nabídnutá dodavatelem v rámci výzvy byla nižší nebo rovna maximální ceně podle uzavřené rámcové smlouvy.
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