
Ve smyslu informačního zákona č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace:  
 
Dovoluji si Vás oslovit a požádat o odpovědi na několik otázek na základě zákona  
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Zároveň si dovoluji 
upozornit na ustanovení § 9 odst. 2 téhož zákona, které stanovuje, že na tyto údaje  
se nevztahuje ustanovení o ochraně obchodního tajemství. 
 
a) Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb (SBS)? 
b) Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje? 
c) Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH? 
d) Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? 
 
Které to jsou? 
 
e) Od 01. 08. 2013 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete, (nebo jste již 
realizovali) o navýšení ceny za služby SBS? 
 
e) Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb ze strany SBS? ano požadujeme zlepšení 
kvality nejsme spokojeni 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane, 
 
Ministerstvo financí obdrželo Vaše písemné podání ze dne 23. srpna 2013, kterým  
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, žádáte o odpovědi na dotazy k využívání soukromých bezpečnostních služeb. 
 
K Vašim dotazům uvádíme: 
 
a) Otázka: Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb (SBS)? 
    Odpověď : Ano využívá. 
 
b) Otázka: Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci pracuje? 
    Odpověď : Tato organizace pracuje 4 100 hodin.   
 
c) Otázka: Jaká je cena  za hodinu této služby bez  DPH ? 
    Odpověď : Cena za hodinu těchto služeb se pohybuje v rozmezí 92 -180 Kč.  
 
d) Otázka: Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? 
     Odpověď : Ne. 
 
e) Otázka: Od 01.08. 2013 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete,         
(nebo jste již realizovali) o navýšení ceny za služby SBS ?  
     Odpověď : Tuto skutečnost nemají SBS smluvně ošetřenu. 
 
f) Otázka: Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb ze strany SBS? 
    Odpověď : Požadujeme zlepšení kvality. 
 


