Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace týkajících se telekomunikačních služeb
“Žádost o poskytnutí informací – týkajících se následujících informací:
1) „K jakému datu jsou uzavřeny poslední dodatky nebo smlouvy na telekomunikační služby (SIM karty pro hovory, data,
SMS) zaměstnanců Vašeho úřadu?“
2) „Jak často probíhá výběrové řízení na změnu dodavatele těchto telekomunikačních služeb?“
3) „Zda se projevilo snížení cen za telekomunikační služby po „přesoutěžení“.“
4) „Kdy byl naposledy změněn operátor?“
5) „Zda zajišťuje úřad pod jednou smlouvou SIM karty i pro své zřizované organizace a pokud ne, tak proč tomu tak není.“
6) „Je umožněno zaměstnancům (nikoliv zaměstnancům na vedoucích pozicích) využívat telekomunikační služby skrze
zvýhodněné podmínky vyjednané úřadem?“

K Vámi požadovanému Vám povinný subjekt na základě podkladů od odboru vnitřních věcí Magistrátu města České
Budějovice sděluje následující.
ad otázka 1)
Na základě výsledku veřejné zakázky „Mobilní telefonie statutárního města České Budějovice a jeho organizací“ byla dne
24. 2. 2012 uzavřena Účastnická smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Rámcová
dohoda o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací mezi statutárním městem České
Budějovice a společností Telefónica Czech Republic, a.s. Rámcová smlouva zahrnovala i 40 organizací města. Dodatek č.
1 k Rámcové dohodě byl uzavřen dne 16. 7. 2013, dodatek č. 2 k Rámcové dohodě byl uzavřen dne 12. 3. 2015 a dodatek
č. 3 k Rámcové dohodě byl uzavřen dne 23. 2. 2016.
ad otázka 2)
Výše uvedená uzavřená Rámcová dohoda nahradila rámcovou dohodu ze dne 26. 6. 2006.
ad otázka 3)
Vysoutěžená cena je nižší, začalo se však používat více mobilních telefonů a datového zařízení.
ad otázka 4)
Operátor zůstal stejný O2.
ad otázka 5)
Výše uvedená uzavřená Rámcová smlouva se vztahuje i na organizace zřizované statutárním městem České Budějovice.
ad otázka 6)
Dle směrnice Rady města České Budějovice č. 4/2017, o přidělování a používání služebních mobilních telefonů, jsou
mobilní telefony přidělovány zaměstnancům pouze pro výkon práce.

