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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 12. 9. 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se služebních mobilních tarifů. Ve své žádosti požadujete
poskytnout tyto informace:
1. prosím o sdělení ceny služebních mobilních tarifů, které jsou poskytovány vašim
zaměstnancům.
2. Prosím o sdělení obsahu tarifového balíčku (tj. množství dat, počet volných minut
a SMS).

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

Ad 1) Zaměstnanci MŽP mají na služebních číslech v mobilních telefonech zpravidla
nastaveny tyto tarify (ceny jsou bez DPH):
1. hlasový tarif Profi na míru – je hrazen paušál za SIM kartu 1 Kč, volání do
mobilních a pevných sítí v ČR a roaming EU za 0,25 Kč/min., SMS za 0,30 Kč/ks.
Tento tarif nastavujeme zaměstnancům, kteří volají méně.
2. hlasový tarif Profi na míru5 - je hrazen paušál 80 Kč za hlasový tarif
s neomezeným vnitrostátním provozem a SMS do všech sítí v ČR a roaming EU.
Tento tarif mají nastavený zaměstnanci, kteří volají více.
Ad 2) K oběma výše uvedeným tarifům může být aktivován datový balíček za 40 Kč pro
komunikaci v rámci ČR i EU s limitem 3 GB.
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Pro notebooky a tablety zaměstnanců jsou vysoutěženy datové balíčky s limitem 3GB
za 80 Kč nebo s limitem 30GB za 90 Kč pro komunikaci v rámci ČR i EU.
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