




































































































JUDr. Petr Gajdušek, L.LM.
ředitel Sekce předsedy Úřadu

*UOHSX004HYYD*
UOHSX004HYYD

Číslo jednací: Vyřizuje: Brno Datum

ÚOHS-15615/2012/610/PKl Král 30.8.2012

Vážení,

dne 17. srpna 2012 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) Vaši žádost o 
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), v níž požadujete 
poskytnutí následujících informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2009, 2010 a 2011:

1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto 
nakoupených listů. (pokud nakupujete i jiný kancelářský papír v objemu větším než 
5% z celkové ceny za kancelářský papír, uveďte jaký a cenu). Uveďte sumu za 
jednotlivé roky.

2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a 
spotřební materiál bez papírů) Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky.

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

4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických 
zařízení.

5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních 
grafických zařízení.

6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného 
pro realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky 
tiskáren či multifunkčních zařízení.

7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení 
evidovaných nebo pronajatých k 31.12. 2009 a k 31.12. 2010 a k 31.12. 2011.

8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo  multifunkční grafické k 
31.12. 2009 a k 31.12. 2010 a k 31.12. 2011.

9. Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren, multifunkčních zařízení či 
pronájmu těchto zařízení a uveďte, jak byl vybrán. Poskytněte příslušné smlouvy a 
rozhodnutí o výběru,

s tím, že uvedené informace požadujete uvést v přiložené tabulce.
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Úřad Vaši žádost náležitě posoudil a zasílá následující odpověď.

Na Vaše dotazy pod bodem 1 až 8 Vám požadované informace poskytuji v přiložené vyplněné 
tabulce. K bodu 6 Vaše dotazu doplňuji, že Úřad nevyužívá žádných SW či HW řešení monitoringu 
tisku nad rámec operačních programů nasazených v počítačové síti Úřadu.

K bodu 9 Vašeho dotazu uvádím následující:
1. Úřad nemá hlavního dodavatele papíru apod. Na pokrytí potřeb Úřadu se tak zpravidla 

podílí několik dodavatelů, mezi nejvýznamnější (co do množství objednaného zboží) patří:

LAW CZ, s.r.o.
Bílanská 2599/32, 767 01  Kroměříž
IČ : 25542532 

SMERO, spol. s r.o.
Odbojářů 695, 664 61  Rajhrad
IČ : 25527886         

BUROPROFI, s.r.o.
Hlinská 456/2, 370 01  České Budějovice
IČ : 62502034                                                                      

Dodávám, že tyto nákupy byly realizovány na základě jednotlivých objednávek v rámci 
veřejných zakázek malého rozsahu.

2. V případě multifunkčních zařízení byly realizovány veřejné zakázky malého rozsahu, příp. ve 
zjednodušeném podlimitním řízení. V příloze Vám poskytuji informace o způsobu výběru 
dodávek multifunkčních zařízení, které jsou ve vlastnictví Úřadu. Úřad nevyužívá pro řešení 
kopírovacích a tiskových úloh formy pronájmu zařízení. Současně Vám zasílám 
požadovanou smluvní dokumentaci.

Úřad má za to, že Vámi požadovaná informace byla tímto poskytnuta v souladu s § 14 odst. 5 písm. 
d) zákona o svobodném přístupu k informacím.

JUDr. Petr Gajdušek, L.LM.
ředitel Sekce předsedy Úřadu

Obdrží
1. Acta non verba, o.p.s., IČ 28925165, zastoupená Vojtěchem Razimou, bytem Pražská 1148, 

102 00 Praha 10, el. adresa: info@kverulant.org
Přílohy
2. viz text
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obdobný 
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specializovaný 

SW a HW pro tisk

počet 

nakupovaných 

papírů A4

počet 

uživatelů 

využívají 

tiskárny

počet 

funkčních 

tiskáren a  

grafických 

zařízení

2009 197 0 2 033 129 221 0 126 22

2010 169 0 819 207 75 0 133 25

2011 196 0 2 314 292 50 0 165 39

rok

náklady na papír 

(tis. Kč)

náklady tiskárny (tis. Kč)

náklady na tisk (tis. Kč)

počty (1)
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