DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r. o.
Tomáš Vrba
Obránců míru 208/12
703 00 Ostrava - Vítkovice
Hradec Králové 8. 12. 2016
Vyřizuje: Ing.
Tel.: 495 832 182
E-mail:
@fnhk.cz

Na základě Vaší žádosti ze dne 24. 11. 2016, podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme:
ad 1)
Telefonní ústředna HICOM 300, lokalita Nezvalova, byla pořízena v roce 1994 za částku
2 319 513,55 Kč včetně DPH, a to od společnosti Vojenské stavby, s.p., IČ: 00000337.
Telefonní ústředna HICOM 300, lokalita Sokolská, byla pořízena v roce 1995 za částku
17 583 182,70 Kč včetně DPH (cena je uvedena včetně montáže a dodaného příslušenství),
a to od společnosti Siemens komunikační systémy s.r.o., IČ: 48024309.
Telefonní ústředna HIPATH 4500, lokalita Sokolská, byla pořízena v roce 2004 za částku
5 611 957,- Kč včetně DPH v rámci migrace ústředny HICOM 300 na HIPATH 4500.
Migrace byla provedena v souvislosti s výstavbou nového pavilonu interních oborů. Cena je
uvedena včetně montáže, úpravy rozvodů a dodaného příslušenství (bez stavebních úprav).
Migrace systému byla provedena společností Geosan Group a.s., IČ: 25671464.
Telefonní ústředna HIPATH 4500, lokalita Nezvalova, byla pořízena v roce 2005 za částku
767 000,24 Kč včetně DPH v rámci migrace ústředny HICOM 300 na HIPATH 4500. Cena je
uvedena včetně montáže a dodaného příslušenství. Migrace systému byla provedena
společností Siemens s.r.o., IČ: 00268577.
Omlouváme se za nepřesné údaje vztahující se k migraci systémů HICOM na HIPATH, které
byly uvedeny ve vyjádření FN HK ze dne 23. 11. 2016. Původně uvedená částka ve výši
5,9 mil. Kč včetně DPH neobsahovala z důvodu administrativního pochybení údaje vztahující
se k migracím obou systémů, ale pouze údaje k migraci systému umístěného v lokalitě
Sokolská. K této migraci byla následně nedopatřením připočtena namísto migrace systému
umístěného v lokalitě Nezvalova hodnota následně realizovaného rozšíření PBÚ, které bylo
zařazeno do majetkové evidence v roce 2006.
Ad 2)
Upgrade telefonních ústředen Siemens byl proveden:
- v roce 1999 v celkové hodnotě 598 029,70 Kč (součástí upgradu byla i dodávka
nového aplikačního serveru), realizováno společností Siemens s.r.o., IČ: 00268577.

-

v roce 2010 v celkové hodnotě 3 142 574,40 Kč (součástí upgradu byla i dodávka
příslušenství), realizováno společností Siemens Enterprise Communications s.r.o.,
IČ: 27599523.

Migrace telefonních ústředen Siemens – vizte ad 1)
Ad 3)
Výše nákladů na zajištění servisní činnosti u pobočkových telefonních ústředen, za období od
1. 1. 1998 do 30. 11. 2016, činila (v členění dle jednotlivých poskytovatelů servisních služeb):
IČ: 48024309, Siemens komunikační systémy s.r.o., částka 453 474,- Kč včetně DPH,
IČ: 00268577, Siemens s.r.o., částka 5 523 335,- Kč včetně DPH,
IČ: 27599523, IXPERTA s.r.o. (dříve také Unify s.r.o., Siemens Enterprise communication
s.r.o.), částka 6 958 095,- Kč včetně DPH.
Výše uvedená hodnota zahrnuje servis všech pobočkových telefonních ústředen používaných
v dotčené době pro provoz FN HK (pozn.: v současné době se jedná o servis 3 pobočkových
telefonních ústředen).
S pozdravem
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D.
vedoucí právního odboru
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prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
From: Tomáš Vrba [mailto:t
@dto.cz]
Sent: Thursday, November 24, 2016 10:26 AM
To: fnhk@fnhk.cz
Subject: dotazy

V Ostravě, dne 24.11.2016
Č.j. 1/2016

Králové
Králové

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradce
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec

Dobrý den pane řediteli.
žádáme Vás na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dle § 106/1999 Sb. o tyto informace :
1. Jakou celkovou částku zaplatila FNHK za pořízení telefonní ústředny Siemens Hicom 300/Hipath 4000
v době jejího pořízení – odhadujeme rok 2004 a jaké společnosti.
2. Jakou částku zaplatila FNHK za upgrade, migrace systému telefonní ústředny Siemens od dne jejího pořízení
do dnešní doby a jaké společnosti. Odhadujeme minimálně jeden až dva upgrade/migrace.
3. Kolik zaplatila FNHK za údržbu digitální telefonní ústředny Siemens (stačí částka uvedená v paušální servisní
smlouvě) od doby jejího pořízení doposud a jaké společnosti. Mělo by se jednat přibližně o období cca 2004
– 2016.

Všechny požadované informace nám prosím pošlete v elektronické podobě.
Děkuji.
S pozdravem
Tomáš Vrba, jednatel společnosti
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