Žádost o poskytnutí informaci podle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 30. 01. 2013 (doručeno 30. 01. 2013)
Žádáme tímto o poskytnutí následujících informací:
1. výkaz zisku a ztráty povinného subjektu, a to k syntetickým účtům 518 (ostatní služby) a
549 (ostatní náklady z činností); nevede-li povinný subjekt některý účet pod tímto účtovým
označením, pak žádáme o poskytnutí údajů ke všem účtům z účtových skupin 51 a 54.
Údaje prosím poskytněte v milionech korun.
Dále žádáme o poskytnutí následujících informací ohledně veřejných zakázek povinného subjektu
za každé z níže uvedených období:

2. Seznam pěti největších veřejných zakázek v oblasti právních služeb a celkový objem nákla-

dů na všechny právní služby v daném období.
2. Seznam pěti největších veřejných zakázek v oblasti konzultačních služeb a celkový objem
nákladů na všechny konzultační služby v daném období.
2. Seznam pěti největších veřejných zakázek v oblasti IT služeb a celkový objem nákladů na
všechny IT služby v daném období.
2. Seznam pěti největších zakázek v ostatních oblastech, které jsou spojeny s náklady na
účtech č. 518 či 549 a celkový objem nákladů na tyto doplňkové ostatní služby či činnosti v
daném období.
Informace podle bodů 1 až 5 žádosti žádáme zvlášť za první i druhé pololetí v letech 2010 a 2011 a
za první pololetí roku 2012; dále žádáme o poskytnutí informací, jaký objem nákladů specifikovaných v bodech 2 až 5 se očekává v roce 2013 a jaký je celkový předpokládaný objem nákladů na
uvedený typ činností a služeb na základě již uzavřených smluv.
Největší zakázky podle bodů 2 až 5 prosím posuzujte z hlediska nákladů spojených v daném období
s uvedeným typem služeb. Pokud bylo veřejných zakázek v některé oblasti v některém období méně, uveďte prosím seznam s tímto nižším počtem položek. U seznamu zakázek podle bodů 2 až 5
prosím poskytněte IČ a název dodavatele služeb, zkrácenou specifikaci zakázky, náklady spojené
s danou zakázkou v daném období a předpokládanou hodnotu celé zakázky.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 13. 2. 2013
dne 30. 1. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF, příp. Fond)
doručena Vaše žádost o poskytnutí informací. Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám zasíláme odpovědi na Vaše
dotazy:
Ad 1) Výkaz zisku a ztráty (v milionech Kč)
syntetický účet/období
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30.6.2010 31.12.2010 30.6.2011 31.12.2011 30.6.2012

518 (ostatní služby)

407

1 107

399

845

250

549 (ostatní náklady z činnosti)

702

879

1 089

1 179

299

jedná se vždy o údaje k; od 1. 1. do 30. 6. a od 1. 1. do 31. 12., tj. druhé pololetí v sobě již
obsahuje informaci (výši Kč) vč. prvního pololetí.

Ad 2) právní služby
Rok 2011: a) VZ s názvem „ Rámcová smlouva o poskytování právních služeb“.
Byla uzavřena rámcová smlouva se 4 uchazeči :
Weinhold Legal, v.o.s. , IČ: 25628470
JUDr. Dušan Ružič, Ph.D, IČ: 48049433
Vejmelka & Wünsch, s.r.o., IČ: 26210185
Mgr. Miloslava Milotová,IČ: 66250005
Předpokládaná hodnota zakázky: 6 000 000 ,-Kč na dobu 3 let
Objem nákladů v roce 2012: …na základě 3 dílčích smluv o poskytnutí právních služeb,
uzavřených na základě rámcové smlouvy bylo Fondem vyplaceno 88.220,-Kč bez DPH
Ad 3) konzultační služby
V roce 2010, 2011 a 2012 nebyla žádná zakázka zadána.
Ad 4) oblast IT služeb
Rok 2010: a) VZ s názvem „Dodávka služeb technické a aplikační podpory, rozvoje a
integrace informačního systému Platební agentury SZIF pro období od 1.1.2011“
Dodavatel : SAP ČR spol.s.r.o., IČ: 49713361
Objem nákladů: roční objem 398 mil. Kč. s DPH
Rok 2011: a) VZ s názvem „ Služby související se zajištěním rozvoje Systémové integrace,
aplikační a technické podpory provozu informačních systémů SZIF“
Předpokládaná hodnota zakázky: 60 mil.Kč na dobu 6,5 měsíců
Dodavatel: Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336
Objem nákladů: 60 mil. Kč.
b) VZ s názvem „Služby zajištění provozu a technické podpory infrastruktury
informačního systému SZIF“
Předpokládaná hodnota zakázky: 200 mil.Kč na dobu 24 měsíců
Dodavatel: Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336
Objem nákladů: V roce 2011 – 0, V roce 2012 49,1 mil. Kč.
c) VZ s názvem: Zajištění provozu, rozvoje a servisu IS AGIS (SOT)
Předpokládaná hodnota zakázky: 32 mil.Kč na dobu 24 měsíců
Dodavatel: VUSTE-APIS, s.r.o., IČ: 48108219
Objem nákladů: V roce 2011 – 0,- V roce 2012 17,029 mil. Kč s DPH
d) VZ s názvem: Zajištění provozu, rozvoje a servisu IS EKIS
Předpokládaná hodnota zakázky: 50 mil Kč na dobu 3 let
Dodavatel: Oracle Czech s.r.o., IČ: 61498483
Objem nákladů: V roce 2011 – 0,-, V roce 2012 13,1 mil. Kč s DPH
e) VZ s názvem: „Technologický UPGRADE infrastruktury SZIF
Předpokládaná hodnota zakázky: 25 mil Kč na dobu 24 měsíců
Dodavatel: Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336
Objem nákladů: V roce 2011 – 0,- V roce 2012 27,6 mil. Kč s DPH
Rok 2012 : KIVS – „Zajištění maintenance operačních systémů AIX“
Dodavatel: Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336
Objem nákladů: 14,88 mil. Kč.
-„ Služby provozu datových linek“
Dodavatel: GTS Czech s.r.o.,IČ: 28492170
- „Služby provozu hlasových linek“
Dodavatel: GTS Czech s.r.o.,IČ: 28492170
- „ Služby hostingu infrastruktury“
Dodavatel : Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336
- „ Služby provozu datových a hlasových linek“
Dodavatel : Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336
Tyto 4 smlouvy se týkají oblasti Komunikační infrastruktury veřejné správy
Veřejná zakázka MV ČR. Objem nákladů v roce 2012: 32,87 mil. Kč
Ad 5) Seznam pěti největších zakázek v ostatních oblastech, které jsou spojeny s náklady na
účtech č. 518 či 549 a celkový objem nákladů na tyto doplňkové ostatní služby či činnosti v daném
období, odpovídá zakázkám uvedeným v bodech 2 – 4.

