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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 

      ČTÚ-32 014/2018-623 
PID: CTU0X078WAK9 

Musilová/224 004 603 11. června 2018 

 
 

Vážený pane řediteli,  

  

k Vaší žádosti ze dne 25. 5. 2018 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sděluji:  
  

1. Celkové náklady na nakupovaný papír A4, gramáže 80 g/m a počet takto nakoupených listů. 
Uveďte sumu za jednotlivé roky – uvedeno v Příloze č. 1.  

2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a spotřební 
materiál bez papírů) Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky – uvedeno v Příloze č. 1.  

3. Celkové náklady na tonery, cartridge a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk – uvedeno 
v Příloze č. 1.  

4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení – 
uvedeno v Příloze č. 1. 

5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních grafických 
zařízení – uvedeno v Příloze č. 1.  

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 – žádný specializovaný SW nebo HW pro tyto účely nepoužíváme.  

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 - uvedeno v Příloze č. 1.  

8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31. 12. 2015 a k 31. 
12. 2016 a k 31. 12. 2017 – uvedeno v Příloze č. 1.   

9. Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren, multifunkčních zařízení či pronájmu těchto 
zařízení a uveďte, jak byl vybrán – uvedeno v Příloze č. 1.  

 

S pozdravem 
 Ing. Petr Landkammer 

                                              ředitel odboru informatiky 
 Český telekomunikační úřad 
Příloha č. 1: Tabulka  



náklady na papír 

(Kč)

A4, gramáže 

80g/m

tiskárny a 

multifunkční 

grafické zařízení  

tonery, cartridge 

a obdobný 

spotřební 

materiál

servis, údržba, 

opravy tiskáren a 

multifunkčních 

grafických 

zařízení

specializovaný 

SW a HW pro 

tisk

počet 

nakupovaných 

papírů A4

počet uživatelů 

využívající 

tiskárny

počet funkčních 

tiskáren a 

grafických 

zařízení

papír tiskárny tonery

2015 986 757,00 Kč 578 823,00 Kč 4 559 756,14 Kč      409 170,00 Kč                      -   Kč 

8 400 000 jedná 

se o počet listů. 

Papír je vždy 

balen po 500 

listech. Tato 

položka 

představuje 16 

800 bal.

617 680

Anežka 

Machová, 

Frankospol 

office s.r.o., 

Rec21 s.r.o. 

Dodavatel 

vždy vybrán 

přes e-tržiště

Alza. Cz a.s. - 

přímý nákup, 

Jan Heran-2H - e-

tržiště, Kast 

spol.s r.o. - e-

tržiště

VŠE PRO TISK 

s.r.o.

Rámcová 

smlouva 

Výběrové 

řízení 

provedeno v 

roce 2015

2016 785 144,80 Kč 471 555,00 Kč 3 290 246,23 Kč      318 594,00 Kč                      -   Kč 

6 500 000 jedná 

se o počet listů. 

Papír je vždy 

balen po 500 

listech. Tato 

položka 

představuje 13 

000 bal.

598 693

Anežka 

Machová, 

Frankospol 

office s.r.o., 

Chráněná 

dílna Tiro 

Blansko  

Dodavatel 

vždy vybrán 

přes e-tržiště

Auroton 

Computer spol.s 

r.o. - veřejná 

zakázka srpen 

2016

VŠE PRO TISK 

s.r.o.

Rámcová 

smlouva 

Výběrové 

řízení 

provedeno v 

roce 2015

2017 294 092,92 Kč 579 652,00 Kč 2 106 502,60 Kč      313 393,00 Kč                      -   Kč 

2 500 000 jedná 

se o počet listů. 

Papír je vždy 

balen po 500 

listech. Tato 

položka 

představuje 5 

000 bal.

582 759

Anežka 

Machová, 

Frankospol 

office s.r.o., 

Rec21 s.r.o. 

Dodavatel 

vždy vybrán 

přes e-tržiště

Auroton 

Computer spol.s 

r.o. - veřejná 

zakázka srpen 

2016

VŠE PRO TISK 

s.r.o.

Rámcová 

smlouva 

Výběrové 

řízení 

provedeno v 

roce 2015

Příloha č. 1

rok

náklady na tisk (Kč)

počty (1) způsob výběru dodavatele
náklady tiskárny (Kč)
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