
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Magistrát města České Budějovice obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací týkající se nákladů a rozsahu 

hardware a software za roky 2013, 2014 a 2015, v níž jsou požadovány následující informace: 

 

1. Celkové náklady na nakupovaný nebo pronajímaný HW a počet takto nakoupené nebo pronajímané 
techniky. Uveďte sumu za jednotlivé roky rozčleněnou na cenu a počty pracovních stanic (PC a NB). Dále 
na cenu a počty nakupovaných nebo pronajímaných serverů včetně operačních systémů a klientských 
přístupových licencí. Uveďte specifikaci takto nakoupené nebo pronajímané techniky. 
 

2. Celkové náklady na nakupovaný nebo pronajímaný SW a počet takto nakoupených nebo pronajatých 
licencí.  Uveďte sumu za jednotlivé roky rozčleněnou na cenu a počty a druhy SW či licencí. Uveďte 
specifikaci takto nakoupeného nebo pronajímaného SW. V případě, že SW je nedílnou součástí HW, uveďte 
tuto skutečnost.   
 

3. Celkové náklady na nakupované nebo pronajímané informační systémy (dále jen „IS“). Uveďte sumu za 
jednotlivé roky rozčleněnou na cenu a počty a druhy IS. Uveďte specifikaci takto nakoupeného nebo 
pronajímaného IS. Uveďte cenu za licence placené třetím osobám (Oracle, MS a podobně). Uveďte ceny 
za implementaci a za školení uživatelů. U každého IS uveďte, kolik uživatelů tento IS využívá. 
 

4. Celkové náklady na elektronický systém spisové služby (dále jen „SS“). Uveďte sumu za jednotlivé roky 
rozčleněnou na cenu a počty a druhy SS. Uveďte specifikaci takto nakoupeného SS. Uveďte cenu za licence 
placené třetím osobám (Oracle, UNIX, MS a podobně). Uveďte ceny za implementaci a za školení uživatelů. 
U každého SS uveďte, kolik uživatelů tento SS využívá.   
 

5. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy HW, včetně smluv SLA (Service Licence Agreement). 
 

6. Celkový počet HW provozovaných k 31. 12. 2013, k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2015 nebo za poslední tři roky. 
 

7. Celkový počet pracovníků, kteří využívají HW, k 31. 12. 2013, k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2015 nebo za 
poslední tři roky. 

8. Sdělte totožnost hlavních dodavatelů SW a HW a uveďte, jak byli vybráni. Poskytněte kopii příslušné 
smlouvy a rozhodnutí o výběru. 

 

 

Požadované údaje povinný subjekt poskytuje formou tabulky, která je přílohou tohoto sdělení. 

 


