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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 14. 5. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. 5. 2021, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

- k jakému datu jsou uzavřeny poslední dodatky nebo smlouvy na telekomunikační služby (SIM karty pro hovory,
data, SMS) zaměstnanců Vašeho úřadu
- jak často probíhá výběrové řízení na změnu dodavatele těchto telekomunikačních služeb
- zda se projevilo snížení cen za telekomunikační služby po "přesoutěžení"
- kdy byl naposledy změněn operátor
- zda zajišťuje úřad pod jednou smlouvou SIM karty i pro své zřizované organizace a pokud ne, tak proč tomu
tak není
- je umožněno zaměstnancům (nikoliv zaměstnancům na vedoucích pozicích) využívat telekomunikační služby
skrze zvýhodněné podmínky vyjednané úřadem?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
- ad první odrážka
Jihočeský kraj má uzavřenou Rámcovou smlouvu se společností O2 Czech Republic, a.s. Původní smlouva je
z roku 2002 a byla dosud aktualizována dodatky. Poslední Dodatek č. 18 je z roku 2016.
- ad druhá odrážka
V roce 2015 jsme uskutečnili nezávislý finanční průzkum cen ostatních mobilních operátorů. T-Mobile svou
nabídku nezaslal s odůvodněním, že pro ni není poptávka zajímavá. V porovnáním s Vodafonem byly hlasové
tarify společnosti O2 výhodnější a námi poptávaný hlasový tarif s větším objemem dat (20 GB) nebyl nabídnut.
Vzhledem k závěrům finančního průzkumu je nadále využívána společnosti O2 Czech Republic, a.s.
- ad třetí odrážka
Levnější ceny nabídl Vodafone za volání na zahraniční čísla. Jihočeský kraj tedy vznesl požadavek na snížení cen
u stávající společnosti O2, který akceptovala a došlo ke snížení cen volání na zahraniční čísla.
- ad čtvrtá odrážka
Operátor nebyl změněn z výše uvedených důvodů.
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- ad pátá odrážka
K této rámcové smlouvě mohou přistoupit všechny zřizované a krajem založené organizace.
- ad šestá odrážka
Tarify uvedené v Rámcové smlouvě jsou zaměstnanci využívány pouze pro služební účely. Pro své soukromé
účely/potřeby, pro rodinu atd mohou využívat tarify od společnosti O2 Family.
S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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