
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Náklady a rozsah tisku za roky 2015, 2016 a 2017 

 

 

„Žádost o poskytnutí informací: 

1) „Celkové náklady na nakupovaný papír A4, gramáže 80 g/m2 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 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 zařízení k 31. 12. 

2015  a k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017.   

9) Sdělte totožnost hlavního dodavatele papíru, tiskáren a tonerů. Uveďte, jak byl vybrán.” 

 

 
K požadovanému Vám povinný subjekt sděluje:   
 
Ad 1)   
Celkové náklady na nakupovaný papír A4, gramáže 80 g/m2 činily za rok 2015 129.600,- Kč, za 
rok  2016 118.338,- Kč a za rok 2017 113.796,- Kč. Počet nakupovaných papírů A4, gramáže 80 
g/m2 činil  za rok 2015 1.012.500 ks, za rok 2016 907.500 ks a za rok 2017 870.000 ks.   
 
Ad 2)   
Celkové náklady na tiskárny dokumentů činily za rok 2015 558.911,90 Kč, za rok 2016 
1.016.575,26 Kč  a za rok 2017 1.103.760,45 Kč.   
 
Ad 3)   
Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk činily za 
rok 2015  1.710.240,- Kč, za rok 2016 1.891.311,- Kč a za rok 2017 1.655.791,- Kč.   
 
Ad 4)   
Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení činily 
za rok  2015 43.974,10 Kč, za rok 2016 57.666,60 Kč a za rok 2017 46.628,20 Kč.   
 
Ad 5)   
Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních grafických 
zařízení  činily za rok 2015 188.296,- Kč, za rok 2016 118.653,- Kč a za rok 2017 120.975,- Kč.   
 
Ad 6)   
Povinný subjekt neeviduje žádné náklady spojené se zakoupením či pronájmem specializovaného 
SW  a HW pořízeného pro realizaci a monitoring tisku.   
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Ad 7)   
Celkový počet funkčních tiskáren a multifunkčních zařízení činil k 31. 12. 2015 440 ks, k 31. 12. 
2016  436 ks a k 31. 12. 2017 423 ks.   
 
Ad 8)   
Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické zařízení, činil  k 
31. 12. 2015 470 pracovníků, k 31. 12. 2016 472 pracovníků a k 31. 12. 2017 492 pracovníků.   
 
Ad 9)   
Dodavatel papíru byl vybrán na základě výběrového řízení a v období od ledna 2015 do 31. 7. 
2015 jím  byla společnost OFFICE DEPOT s.r.o. V období od 14. 9. 2015 do 14. 9. 2017 jím byla 
společnost  ACTIVA spol. s.r.o. a v období od 28. 12. 2016 do současnosti jím je opět společnost 
ACTIVA spol.  s.r.o.   
 
Dodavatel originálních tonerů byl vybrán na základě výběrového řízení a v období od ledna 2015 
do  11. 7. 2015 jím byla společnost ACTIVA spol. s.r.o. V období od 14. 9. 2015 do 14. 9. 2016 
jím byl  Petr Jirchář - InCopy a v období od 28. 12. 2016 do současnosti jím je opět Petr Jirchář - 
InCopy.   
 
V mezidobí byla dodávka papírů a tonerů řešena jednotlivými objednávkami od společnosti  
Hesperia s.r.o.   
 
Dodavatel repasovaných tonerů byl vybrán na základě výběrového řízení a je jím společnost 
ABEL  Computer s.r.o.   
 
Dodavatelé tiskáren a multifunkčních zařízení byli vybráni na základě výběrových řízení a jsou 
jimi  společnosti Impromat CZ spol. s.r.o., Konica Minolta Business Solution Czech, spol. s r.o., 
XEROX  CZECH REPUBLIC s.r.o. a TranSoft a.s.   
 


