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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 4.6.2018 byla Úřadu městské části Praha 15 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, v následujícím znění:
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Úřad městské
části (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu tisku za
roky 2015, 2016, 2017:
1.
Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených
listů. Uveďte sumu za jednotlivé roky.
2.
Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a
spotřební materiál bez papírů a tonerů) 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. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017.
8.
Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31.12.
2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017.
9.
Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren a tonerů. Uveďte, jak byl vybrán.
Prosíme o uvádění cen včetně DPH.
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K uvedené žádosti Vám k jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující:
1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto
nakoupených listů. Uveďte sumu za jednotlivé roky.
2015 - 850.000 listů papíru A4, celkové náklady 107tis Kč
2016 - 887.500 listů papíru A4, celkové náklady 112tis Kč
2017- 762.500 listů papíru A4, celkové náklady 96tis Kč
2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a
spotřební materiál bez papírů a tonerů). Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky.
Číselné údaje uvádí náklady na "POUZE" tiskárny dokumentů, tedy vzhledem k vyznění
Vašich otázek tato odpověď neobsahuje částky za multifunkční tisková zařízení.
2015 - 2tis Kč
2016 - 39tis Kč
2017 - 0 Kč
3. Celkové náklady na tonery, cartidge a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro
tisk.
Uvedené údaje jsou společně za tisk a kopírování - nelze nákladově oddělit tisk a kopírování.
2015 - 341tis Kč
2016 - 463tis Kč
2017 - 351tis Kč
4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických
zařízení.
S ohledem na zaměření všech Vašich otázek jsme usoudili, že pod výrazem "multifunkční
grafická zařízení" máte na mysli "multifunkční tisková zařízení" a tyto jsme do částek
zahrnuli, stejně tak jsme postupovali u dalších Vašich otázek.
2015 - 82tis Kč
2016 - 83tis Kč
2017 - 69tis Kč
5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních
grafických zařízení.
2015 - 233tis Kč
2016 - 181tis Kč
2017 - 346tis Kč
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.
Nemáme zakoupen specializovaný SW/HW systém pouze pro monitoring tisku. Monitorovací
systém sleduje hlavně jiné údaje a tiskový monitoring je toliko jednou ze součástí systému a
to nikoliv zásadní. Nelze vyčíslit pouze zajištění monitoringu tisku.
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7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení
evidovaných nebo pronajatých k 31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017.
2015 – 159 kusů
2016 – 183 kusů
2017 – 188 kusů
8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k
31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017.
2015 - 171
2016 - 171
2017 - 170
9. Sdělte totožnost hlavního dodavatele papíru, tiskáren a tonerů. Uveďte, jak byl
vybrán.
Tonery a další spotřební materiál a stejně tak tisková zařízení jsou nakupována formou
poptávkového řízení ve chvíli, kdy je třeba nákup realizovat. Neexistuje "hlavní" dodavatel.

Pozn.: Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, zaokrouhlena na celé tisíce.

S pozdravem
OTISK RAZÍTKA
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