
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo 
financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících 
informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2012, 2013, 2014: 

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

8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo  multifunkční grafické k 31.12. 
2012 a k 31.12. 2013 a k 31.12. 2014. 

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. 

Informace je možno poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je i přílohou této 
žádosti o informace. 
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MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 

 V Praze dne 19.5. 2015 
 
Č. j.: MF-20411/2015/9002/947 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Na Ministerstvo financí bylo dne 24. dubna  2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 

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

8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo  multifunkční grafické k 31.12. 2012  
a k 31.12. 2013 a k 31.12. 2014. 

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. 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace: 
 
 Ad 1) 
 

Rok Celkové náklady A4 Celkové náklady A3 Počet listů A4 

2012 1 570 819,00 Kč 111 006,00 Kč 5 907 500 ks 

2013 1 536 556,85 Kč 217 043,15 Kč 6 312 500 ks 

2014 853 754,00 Kč 
méně než 5%  

z celkové ceny 
6 177 500 ks 
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 Ad 2) a 5)va ad5) 
estice 2012 2013 24 
Investice 2012 2013 2014 
Nákup tiskáren 0 0 113 135 Kč 
Nákup multifunkčních strojů 0 1 762 385,60 Kč - 
 
 Ad 3) 
 
 2012 2013 2014 
Celkem 2 697 369,00 Kč 3 399 856,40 Kč 2 942 746,88 Kč 
 
 Ad 4) 
 
 2012 2013 2014 
Celkem 3 774 027,60 Kč 2 777 283,06 Kč 2 494 990,24 Kč 
 
 Ad 6) 
 Ministerstvo financí nenakupovalo žádný specializovaný SW či HW na tisk. 
  
 Ad 7) 

 
Rok Počet evidovaných 

zařízení 
2012 1540 
2013 1567 
2014 1557 

 
 Ad 8) 
 Všichni zaměstnanci Ministerstva financí mají možnost tiskárny využívat. 
 

Rok Počet 
zaměstnanců 

2012 1159 
2013 1343 
2014 1467 

 
  
 Ad 9) 
 Dodavatel papíru je společnost KODEX Hořovice s.r.o. na základě smlouvy ze dne 
16. 2. 1998. Rozhodnutí o výběru nelze doložit, neboť byla v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách, provedena skartace výběrového řízení. Výběrové řízení bylo ukončeno v roce 1998, lhůta 
pro uchování dokumentace je dle současného zákona 10 let.   
 
 Tiskárny byly nakoupeny naposledy v r. 2008 na základě smlouvy 332/181/2008.  
Bylo pořízeno 279 ks tiskáren HP Laser Jet  od firmy PS Tech, s.r.o. Veřejná zakázka byla přes 
elektronické tržiště AllyTrade,  nabídku podalo 7 dodavatelů. Cena dodávky vč. DPH byla 1 903 981 
Kč. V roce 2014 byly pořízeny přenosné tiskárny pro nově vznikající Auditní orgán. Platby byly 
placeny z prostředků poskytnutých Evropskou unií. K tomu účelu byla uzavřena smlouva č. 
3302/037/2014 s firmou YOUR SYSTEM, spol. s r.o. na dodání 15 ks přenosných tiskáren za 113 
135 Kč vč. DPH. Tato zařízení byla soutěžena na elektronickém tržišti Gemin v otevřené výzvě. 
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 Multifunkční zařízení byla nakoupena naposledy v r. 2013. V roce 2012 byla na el. tržišti 
Gemin  v otevřené výzvě uskutečněna veřejná zakázka, nabídku podalo 10 dodavatelů, smlouva byla 
uzavřena s firmou JANUS spol. s r.o. na pořízení multifunkčních zařízení KYOCERA v počtu 29 ks  
za 1 187 967,60 Kč vč. DPH. V roce 2013 z časových, technických a kapacitních důvodů byla 
oslovena firma KONICA Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o. v souladu s vnitřní směrnicí 
MF  zadávání veřejných zakázek  na dodání 7 ks multifunkčních zařízení  v konfiguraci bizhub C284 
v celkové ceně 574 418 Kč vč. DPH.  
 
 Kopie smluv výše uvedených Vám zasílám v příloze tohoto dopisu. 
 


