
Dne 21.1.2013 obdržela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) Vaši žádost  
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. datovanou stejným dnem. 
 
Na základě této Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace. 
 
Pevné hlasové služby jsou Radě poskytovány na základě Smlouvy o poskytování služeb – připojení 
k internetu číslo 281 ze dne 10.6.2002, uzavřené se společností InWay, a.s. Tato společnost následně 
prošla fúzí s tím, že nástupnickým subjektem je společnost Dial Telecom, a.s. 
 
Aktuální podmínky poskytování pevných hlasových služeb podle uvedené smlouvy obsahuje 
Produktová specifikace služby Voip.Way ze dne 3.4.2007, podepisovaná již (po zmíněné fúzi) se 
společností Dial Telecom, a.s. Tato produktová specifikace navazuje na dříve uzavřenou smlouvu  
č. 281 ze dne 10.6.2002, jak vyplývá i z počátečních tří číslic čísla produktové specifikace. 
 
Finanční objemy plateb za poskytování pevných hlasových služeb za celý rok: 

- 2010: 27.337,- Kč bez DPH, 
- 2011: 27.700,- Kč bez DPH, 
- 2012: 30.705,- Kč bez DPH. 

 
Služby připojení k internetu (s ohledem na obsah Vaší žádosti je ztotožňujeme s pojmem datové 
telekomunikační služby, neboť nám nejsou známy jiné relevantní datové služby v kontextu Vaší 
žádosti) jsou Radě poskytovány rovněž na základě Smlouvy o poskytování služeb – připojení 
k internetu číslo 281 ze dne 10.6.2002, uzavřené s tehdejší společností InWay, a.s.  
 
Aktuální podmínky poskytování služeb připojení k internetu podle uvedené smlouvy obsahuje 
Produktová specifikace služby PROFI INTERNET ze dne 3.11.2011, podepisovaná již (po zmíněné 
fúzi) se společností Dial Telecom, a.s. Tato produktová specifikace rovněž navazuje na dříve 
uzavřenou smlouvu č. 281 ze dne 10.6.2002, jak vyplývá i z počátečních tří číslic čísla produktové 
specifikace. 
 
Finanční objemy plateb za poskytování služeb připojení k internetu za celý rok: 

- 2010: 215.460,- Kč bez DPH, 
- 2011: 215.460,- Kč bez DPH, 
- 2012: 215.460,- Kč bez DPH. 

 
Při uzavírání Smlouvy o poskytování služeb – připojení k internetu číslo 281 ze dne 10.6.2002 bylo 
postupováno s ohledem na tehdy platný a účinný zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. S ohledem na dobu více než 10 let uplynulou od té doby nebylo možné dohledat další tehdy 
případně obdržené a zvažované nabídky. 
 
V příloze zároveň v souladu s Vaší žádostí připojujeme kopie znění: 

- Smlouvy o poskytování služeb – připojení k internetu číslo 281 ze dne 10.6.2002, 
- Produktové specifikace služby Voip.Way ze dne 3.4.2007, 
- Produktové specifikace služby PROFI INTERNET ze dne 3.11.2011. 
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