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Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Lhotecká .559/7 PA).Box 1 "l O
'143 00 Praha-Kainýk

V Praze dne 21.lcclna 2013

Žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf"ormacim, ve znění pozdějších
předpisů
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INBE
Dobrý den,

z veřejně dostul)ných informací se iní bohužel nepodařilo zjistit, kdy a jakým způsobem byl
vybrán stávající telekoníunikační operátor, který vám poskytuje telefoníú služby
prostřednictvím pevných sítí a datové služby. Nedohledala jsem Žádnou informaci, Že byste
v posledních několika letech zadali veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jejímz předmětem by byly dodávky těchto sluŽeb. -

Vzhledem k tomu, Že tak není zřejmé, "jakýn] způsobern byl vybrán dodavatel, který vám
v současné době poskytuje pevné hlasové služby a datové služby, Žádárn tímto v soula(jLl s § 13
7ák(")na č. l 06/1999 Sb., c) svoboclnán k)řístu|)ll k jnf"ormacín), ve znění pozdčjších předpisů,
o l)oskytnuti nás|e(lllji(:icl) il)lol"lnaci:

- sdělení, na základě jaké veřejné zakázky/výběrového řízení jsou v současné době
odebírány pevné hlasové služby,

- sdělení finančního objemu plateb za poskytování pevných hlasových služeb v letech
2010 až 2012, a to zvlášt' v každém roce a bez DPH,

- sdělení, na základě jaké veřejné zakázky/výběrového řízení jsou v současné době
odebírány datové telekomunikační služby,

- sdčlení finančního objemu plateb za poskytování datových telekomunikačních služeb
v letech 2010 až 2012, a to zvlášt' v každém roce a bez DPH,

- sdělení, na základě jaké veřejné zakázky/výběrového řízení jsou v současné době
odebírány telekomunikační služby připojení k internetu,

- sdělení finančního objerr u plateb za poskytování telekomunikačních služeb připojení
k internetu v letech 2010 až 2012, a to zvlášť v každém roce a bez DPH,

- sdělení identiňkačních údajů subjektů, které ve veřejných zakázkách/výběrových
řízeních podaly nabídku,

- sdělení nabídkový cen subjektů, které ve veřejných zakázkách/výběrových řízeních
podaly nabídku,

- zaslání kopií smlouvy či smluv uzavřených s vybranými uchazeči, a to včetně jejich
případných dodatků.

V případě, Že odebíráte výše uvedené s,|užby__(l)evné hlasové .s]u/})y dat()\'é
služby a tek?k()inunikační služby připojeni k internetu) na ziikladě sn]|ouvy uzavřené Vaším
zřizovatelem, berte prosím výše uvedené dotazy za bezpře(llnětné a pouze mě o této skutečnosti
inf"orínujte. V takové případě si však dovoluji požádat rovněŽ o zaslání kopie ,Uto smlouvy včetně
jejích případn,ých dodatků.
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Za vyřizcľľi žádosti předem děkuji.
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SPRAVA UPRCHLICKYCH ZARIZENI MXNISTERStVA VNITRAC;y

Lhotecká 7, 143 01 Praha 12 tel.: 974 82'/ 118
Adresa pro doručováni: fax: 974 827 280
PO BOX 110, 143 00 Praha 4 e-mail: suz@mvcr.cz

Počet listů:l

U.? ',f '"i'.í ".' .ZDNACĹ NAŠE ČXSLC) JEDNACÍ

UT-- 117/2013
VYŘIZUJE (tel.)

Mgr. Vohánková
PRAHA
24.1.2013

Vážená paní

ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodnéni přístupu k informacím, Vám sděluji, že Správa uprchlických zařízení MV je ve

věci datových a telekomunikačních služeb, napojena na linky svého zřizovatele. jíniž .je
Ministerstvo vnitra ČR. Chod těchto linek, jejich úhradu a technické zázemí zabezpečuje

Ministerstvo vnitra ČR. Dle organizačního řádu Ministerstva vnitra ČR je odborným útvarem,

který tuto problematiku řeší Sekce provozu informačních a komunikačních technologií MV.
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