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Odpov  na žádost o poskytnutí informací dle zákona .106/1999Sb., o svobodném 
p ístupu k informacím 

Vážený pane,  

 Povinný subjekt obdržel 24.4.2015 e-mailovou žádost ozna enou jako „Žádost o poskytnutí informací dle 

zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím“. Povinný subjekt tuto Vaší žádost vzhledem 

k povaze poskytovaných informací posoudil s tím, že odpoví na Vaše dotazy, a  Vaše žádost nebyla zaslána 

v souladu se zákonem. Zákon v § 14, odst. 3 zákona uvádí toto „cituji“  

Je-li žádost u in na elektronicky, musí být podána prost ednictvím elektronické adresy podatelny povinného 

subjektu, pokud ji povinný subjekt z ídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zve ejn ny, posta í 

podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.  

„konec citace“.  

Statutární m sto Opava má na svých www stránkách (www.opava-city.cz) uvedenou e-mailovou adresu e-

podatelny pro komunikaci posta@opava-city.cz. Na tento e-mail m la být správn  žádost adresována. 

Statutární m sto Opava je otev eným ú adem pro ob any i jiné subjekty, proto tento nedostatek ne ešíme 

striktn  dle zákona, navíc, když poskytované informace se nijak nedotýkají jiných subjekt . Na nedostatek 

povinný subjekt upozor uje zejména z preventivních d vod . 

 

Žádost: 

Dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím tímto žádáme Magistrát m sta Opavy, 

Horní nám stí 69, CZ-746 26 Opava, (dále jen „povinný“) o sd lení následujících informací o nákladech a 

rozsahu tisku za roky 2012, 2013, 2014: 

Váš dopis zn:       

Ze dne:       

Naše zna ka: MMOP  52409/2015/      

Vy izuje: Ing. Zdenka Galgonková 

Pracovišt : Krnovská 71C 

Telefon: 553 756 820 

Fax: 553 756 141 

E-mail: zdenka.galgonkova@opava-city.cz 

Datum: 05.05.2015 
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1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a po et takto nakoupených list . (pokud 

nakupujete i jiný kancelá ský papír v objemu v tším než 5% z celkové ceny za kancelá ský papír, uve te 

jaký a cenu). Uve te sumu za jednotlivé roky. 

2. Celkové náklady na tiskárny dokument  (po izovací ceny, leasing, pronájem, servis a spot ební 

materiál bez papír ) Uve te sumu vynaloženou za jednotlivé roky. 

3.  Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spot ební materiál nakupovaný pro tisk. 

4.  Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunk ních grafických za ízení. 

5.  Celkové náklady na po ízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunk ních grafických 

za ízení. 

6. Celkové náklady na zakoupení i pronájem specializovaného SW a HW po ízeného pro realizaci a 

monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl sou ástí dodávky tiskáren i multifunk ních za ízení. 

7.  Celkový po et funk ních tiskáren a celkový po et multifunk ních grafických za ízení evidovaných 

nebo pronajatých k 31.12. 2012 a k 31.12. 2013 a k 31.12. 2014. 

8. Celkový po et pracovník , kte í využívají tiskárny nebo  multifunk ní grafické k 31.12. 2012 a k 31.12. 

2013 a k 31.12. 2014. 

9. Sd lte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren, multifunk ních za ízení i pronájmu t chto 

za ízení a uve te, jak byl vybrán. Poskytn te p íslušné smlouvy a rozhodnutí o výb ru. 

Informace je možno poskytnout formou vypln ní následují tabulky, která je i p ílohou této žádosti o 

informace. 

rok 

náklady tisk (K ) 
po ty (1) 

náklady papír (K ) náklady tiskárny (K ) 

A4, 

gramáže 

80g/m  ostatní 

tiskárny a 

multifunk ní 

grafické 

za ízení   

tonery, 

cartige a 

obdobný 

spot ební 

materiál  

servis, 

údržba, 

opravy 

specializovaný 

SW a HW pro 

tisk 

po et 

nakupovaných 

papír  A4 

po et 

uživatel  

využívají 

tiskárny  

po et 

funk ních 

tiskáren a 

grafických 

za ízení 

2012                   

2013                   

2014                   

Poskytnutí informací o ekáváme v souladu se zákonem ve lh t  nejpozd ji do 15 dn  ode dne p ijetí 

žádosti. Preferujeme doru ení informací pouze elektronicky. Adresa pro doru ování je elektronická 

adresa info@kverulant.org. Informaci požadujeme jako právnická osoba: Kverulant.org o.p.s. I O 28925165, 

zastoupená pro tento ú el svým editelem Vojt chem Razimou bytem Pražská 1148, 102 00 Praha 10. 

Žádost je digitáln  podepsána.  

 

Otázka . 1: 

Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a po et takto nakoupených list . (pokud 

nakupujete i jiný kancelá ský papír v objemu v tším než 5% z celkové ceny za kancelá ský papír, uve te 

jaký a cenu). Uve te sumu za jednotlivé roky. 

Odpov  na otázku . 1: 

Viz. P íloha Tabulka k dotazu 2015.xls, sloupec C 
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Otázka . 2: 

Celkové náklady na tiskárny dokument  (po izovací ceny, leasing, pronájem, servis a spot ební materiál bez 

papír ) Uve te sumu vynaloženou za jednotlivé roky. 

Odpov  na otázku . 2: 

2012 - 0,-K  
2013 - 79779,-K  
2014 - 147157,-K  
Náklady na opravy, údržbu, servis tiskáren jsou uvedeny v Tabulka k dotazu 2015.xls ve sloupci G. Hodnoty 
z tabulky jsou zahrnuty do celkových ísel výše (po izovací ceny, leasing, pronájem, servis a spot ební 
materiál bez papír ). 
 
Otázka . 3: 

Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spot ební materiál nakupovaný pro tisk. 

Odpov  na otázku . 3: 

Tisk m žeme provád t jak na tiskárnách, tak na multifunk ních za ízeních. Na multifunk ní za ízení máme 
uzav ené smlouvy zahrnující jak servis, tak pronájem, tak spot ební materiál. Jedná se o celkové ástky, 
které nelze rozklí ovat podle vašich požadavk . Uvádím tedy vámi požadované náklady pouze na tiskárny. 
Sloupec F v p íloze Tabulka k dotazu 2015.xls. 
 
 
Otázka . 4: 

Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunk ních grafických za ízení. 

Odpov  na otázku . 4: 

2012 - 196.852,- 
2013 - 354.849,- 
2014 - 327.263,-  
 
 
Otázka . 5: 

Celkové náklady na po ízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunk ních grafických za ízení. 

Odpov  na otázku . 5: 

2012 - 1.364.631,- 
2013 - 1.739.500,- 
2014 - 926.648,- 
 
 
Otázka . 6: 

Celkové náklady na zakoupení i pronájem specializovaného SW a HW po ízeného pro realizaci a 

monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl sou ástí dodávky tiskáren i multifunk ních za ízení. 

Odpov  na otázku . 6: 

Viz P íloha Tabulka k dotazu 2015.xls, sloupec H. 
 
 

Otázka . 7: 

Celkový po et funk ních tiskáren a celkový po et multifunk ních grafických za ízení evidovaných nebo 

pronajatých k 31.12. 2012 a k 31.12. 2013 a k 31.12. 2014. 

Odpov  na otázku . 7: 

Viz P íloha Tabulka k dotazu 2015.xls, sloupec K. 
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Otázka . 8: 

Celkový po et pracovník , kte í využívají tiskárny nebo  multifunk ní grafické k 31.12. 2012 a k 31.12. 2013 

a k 31.12. 2014. 

Odpov  na otázku . 8: 

Viz P íloha Tabulka k dotazu 2015.xls, sloupec J. 
 
 
Otázka . 9: 

Sd lte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren, multifunk ních za ízení i pronájmu t chto za ízení a 

uve te, jak byl vybrán. Poskytn te p íslušné smlouvy a rozhodnutí o výb ru. 

Odpov  na otázku . 9: 

Co se tý e dodavatel  tiskáren, multifunk ních za ízení i pronájmu t chto za ízení nepreferujeme žádného 

dodavatele. Výb r dodavatel  se d je dle platné sm rnice Magistrátu m sta Opavy pro oblast ve ejných 

zakázek v souladu se zákonem o ve ejných zakázkách.  

Nákupy papíru jsme realizovali formou ve ejných zakázek malého rozsahu – formou elektronických aukcí. 

Sout žíme vždy dodavatele kancelá ských pot eb komplexn ( vzorový koš nejvíce odebíraných produkt ) – 

nejen kancelá ského papíru. 

 

S pozdravem 

 
Ing. Zdenka Galgonková 
Vedoucí odboru informatiky 
Magistrát m sta Opavy 
 
 
 
P ílohy:  

 Smlouva Papera.tif 

 Smlouva Kasp ák.tif 

 Rozhodnutí o výb ru.docx 

 Tabulka k dotazu 2015.xls 
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