náklady tisk (Kč)
náklady
papír
(Kč)
A4, gramáže
80g/m
Rok

počty (1)

způsob výběru dodavatele

náklady tiskárny Kč
Tiskárny a tonery,
servis,
multifunk. cartridge a údržba,
grafické
obdobný
opravy
zařízení
spotřební
materiál

specializ
ovaný
SW
a
HW pro
tisk

počet
nakupova
ných
papírů
A4

počet
uživatelů
využívajících
tiskárny

Počet
funkčních
tiskáren//
multifunk
graf.
zařízení

2015

5 630 042

38 123 141

59 243 536

3 115 174

0

56 700

29 512

24 151

2016

2 684 462,67

15 034 790

60 759 643

1 067 426

0

23 796

30 847

23 272

2 452 582,24
2017

5 344 873,09

35 575
4 693 893 /
z toho
1 656 883
tiskové
služby

48 291 530

836 597

0

77 180

32 120

20 780//
300
tiskové
služby

papír

2015
centrální smlouva
č. 155610075, fi Activa,
spol. s r.o.
2016
centrální smlouva
č. 155610075, fi Activa,
spol. s r.o.
do 30. 6. 2016
od 1. 7. 2016
smlouva
o centralizovaném
zadávání VZ na dodání
kanc. papíru,
MF-17152/2015/9001-3
2017
smlouva o
centralizovaném
zadávání VZ na dodání
kanc. papíru,
MF-17152/2015/9001-3

1

tiskárny

tonery

2015
2015
Ditcom s.r.o., ELSO decentrálně
Philips Service s.r.o.
2016
PREMO s.r.o.,
2016
C System CZ a.s.,
COMPS s.r.o
ELSO Philips
Service s.r.o.,
2017
Konica Minolta
PREMO s.r.o.,
Business Solutions
COMPS s.r.o
Czech s.r.o.
Vždy se jednalo
o zadávací řízení
2017
Ditcom s.r.o.,
formou
Office-Centrum
otevřeného řízení
s.r.o. (Tiskové
služby)
Vždy se jednalo
o zadávací řízení
formou otevřeného
řízení

Kancelář ministra obrany
Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 – Hradčany, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk
Praha 4. července 2018
Čj. MO 188696/2018-8694
Sp. zn. SpMO 26756/2018-8694
Společnost Kverulant.org, o. p. s.
e-mail: info@kverulant.org
Vysvětlení poskytnutých informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.
Ministerstvo obrany obdrželo dne 30. května 2018 žádost společnosti Kverulant.org, o. p. s.,
prostřednictvím ředitele společnosti Vojtěcha Razimy, o poskytnutí informací vztahujících se
k nákladům na tiskárny a k rozsahu tisku za roky 2015-2017, podanou podle zákona
č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dne 14. června 2018 ministerstvo poskytlo požadované informace, k nimž obdrželo dne 27. června
2018 od zakladatele a ředitele společnosti Kverulant.org, o. p. s, e-mailem žádost o jejich
vysvětlení, resp. upřesnění.
K prvnímu dotazu, který se týká vysvětlení počtu nakupovaného papíru formátu A4, uvádíme,
že uvedené číslo vyjadřuje počet balíků po 500 listech papíru formátu A4.
K Vašemu dalšímu upřesňujícímu dotazu sdělujeme, že v naší odpovědi k bodu 2 jsme v souladu
s Vaším pokynem v textu „Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing,
pronájem, servis a spotřební materiál bez papírů a tonerů)“ uvedli náklady bez tonerů a cartridgí,
které jsou stěžejním spotřebním materiálem. Pokud k námi uvedeným nákladům přičteme náklady
vynaložené na tonery a cartridge, dostaneme následující údaje:
rok

2015
2016
2017

Tiskárny a multifunk. grafické
zařízení (Kč)
+
servis, údržba, opravy (Kč)
41.238.315
16.102.216
5.530.490

tonery, cartridge a Celkové náklady
obdobný spotřební (Kč)
materiál (Kč)
59.243.536
60 759 643
48 291 530

100.481.851
76.861.859
53.822.020
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