
"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)." 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 12. září 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"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 tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje následující 
informace. 
 
 Ad 1) 

  Na služebních mobilních telefonech zaměstnanců ministerstva je nastaven hlasový 
tarif Profi na míru 5. Jedná se o neomezený vnitrostátní tarif (volání a SMS) za 45 Kč  
bez DPH. Tento tarif může být doplněn o datový tarif Internet v mobilu o velikosti 3 GB  
(27 Kč bez DPH), 10 GB (90 Kč bez DPH) a datový tarif bez omezení FUP (150 Kč  
bez DPH). Samostatné datové tarify jsou k dispozici o stejných velikostech a za stejné ceny. 
Od 15. 6. 2017 je navíc možné tyto tarify využívat i na celém území EU + Norsko, 
Lichtenštejnsko a Island. 

 Ad 2) 
 Ministerstvo nemá s operátorem T-Mobile sjednané žádné tarifové balíčky. Vždy  
se jedná o neomezený hlasový tarif (volání a SMS), ke kterému je možné přiobjednat 
doplňkovou datovou službu, viz výše. Případně se může jednat pouze o samostatný datový 
tarif. S použitím neomezeného tarifu již nejsou počty volných minut a SMS relevantní. Oboje 
je v rámci paušální platby k dispozici v neomezeném množství.      
 

 


