
RADA 
PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ 

Sp. zn./ldent.: 
Č.j.:sle/2846/2014 

Vážený p a n e | | , 

dne 4. srpna 2014 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

K otázkám ve Vaší žádosti uvádíme následující odpovědi: 

ad 1) Platnou informační koncepci dle zákona č. 365/2000 Sb. nemáme. 

ad 2) Celkový počet informačních systémů je pět, z toho jeden je vedený jako ISVS dle zákona č. 
365/2000 Sb. 

ad 3) Počet referenčních rozhraní dle zákona č. 365/2000 Sb. je nula. 

ad 5) Účetní hodnoty pro jednotlivé spravované informační systémy je možné získat z účetnictví. 

ad 6) Celkové náklady spojené s vlastnictvím adresně pro jednotlivé námi spravované informační 
systémy nejsou evidovány. 

ad 8) Zdrojové kódy jsou k dispozici pro jeden informační systém vyvíjený na zakázku (tj. 33 %) a to 
bez analytické dokumentace. 

ad 9) Zdrojové kódy dle otázky č. 8 jsou vedeny v elektronické podobě na lokálním počítači nebo na 
sdíleném síťovém disku. 

ad 10) Zdrojové kódy dle otázky č. 8 jsou aktualizovány \«dy po nasazení změny tohoto software do 
produkčního prostředí. 

ad 12) Provozujeme dvě datová centra. 

ad 13) Hardware, na kterém jsou provozovány informační systémy v našem vlastnictví, je umístěn ve 
vlastním datovém centru (100 %). 

ad 14) Provoz informačních systémů v našem vlastnictví je zajištěn ze 100% vlastními pracovníky 
(interním oddělením). 

ad 15) Tato informace není vedení informatiky známa. 

ad 16) Požadavky na SLA vnově uzavíraných smlouvách stanovujeme podle možností dodavatele, se 
kterým uzavíráme smlouvu. 

ad 17) Sankce vázané na neplnění smluvních parametrů SLA stanovujeme podle možností dodavatele, 
se kterým uzavíráme smlouvu. 

ad 19) Cloudových služeb nevyužíváme. 

2846-1 



ad 22) Prostředky z fondů EU jsme pro projekty inovace nebo pořízení nových IS nevyužili. 

ad 4, 7, 11, 18, 20, 21) Povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se netýká dotazů na 
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (viz § 2 odst. 4). 

 

S pozdravem 

 

 

V Praze dne: 14.8.2014 Ing. Petr Bartoš 

 vedoucí Úřadu Rady 
 pro rozhlasové a televizní vysílání 
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