
 
Magistrát města České Budějovice 

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

 

 

Smlouva na dodání, dvou výdejových pracovišť eOP/e-pasy

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále 

jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 28.11.2014 žádost o poskytnutí informací dle InfZ. : 

„1. S kým Statutární město České Budějovice uzavřelo smlouvu na dodání, dvou výdejových pracovišť eOP/e-

pasy. 

2. Co je předmětem smlouvy mezi Statutárním městem České Budějovice a dodavatelem zařízení a 

souvisejících služeb. 

3. Na podkladě čeho byla smlouva mezi Statutárním městem České Budějovice a dodavatelem byla uzavřena. 

4. Kdo a kým byl pověřen uzavřením předmětné smlouvy. 

5. Jaké jsou náklady spojené s provozem a údržbou výše uvedených zařízení, která hradí Statutární město 

České Budějovice v jakých termínech, v jaké výši a na jak dlouho je smlouva uzavřena. 

6. Jak bude naloženo s jednaným zařízením po ukončení smlouvy. 

7. Žádám o zveřejnění uzavřené smlouvy s výjimkou údajů, které z důvodu ochrany obchodních vztahů nelze 

zveřejnit. 

 

K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující. 

 

K bodu 1. Umístění technického zařízení bylo řešeno dodatkem č. 5 ke smlouvě č. 2008000262 (dále jen 

„dodatek“), přičemž byl uzavřen se společností Státní tiskárna cenin, s. p. 

K bodu 2. Předmětem dodatku je rozšíření již provozovaných pracovišť o dvě pracoviště v konfiguraci KSO-

výdej. 

K bodu 3. Dodatek byl uzavřen na základě usnesení rady města č. 1684/2013. 

K bodu 4. K uzavření dodatku byl radou města pověřen tehdejší primátor města Mgr. Juraj Thoma. 

K bodu 5. Náklady spojené s provozem a údržbou dvou výše uvedených pracovišť činí Kč 31.600,- (bez 

DPH)/kalendářní měsíc, ve kterém je služba poskytována. Platba je prováděna nejpozději k 15. dni 

následujícího měsíce. Dodatek je uzavřen na období od 01.01.2014 – 31.12.2015. 

K bodu 6. Vzhledem k tomu, že pracoviště jsou poskytnuta jako služba, budou po ukončení smluvního vztahu 

zařízení vrácena dodavateli, nebude-li dohodnuto jinak. 

K bodu 7. Dodatek je zveřejněn standardním způsobem na webových stránkách města http://www.c-

budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx . 
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