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Odpověď na žádost o poskytnutí informace 

Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále také jen „DPO“) obdržel od Vás dne 24. 4. 2015 žádost o poskytnutí informace 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále také jen „zákon“).  

V souladu s výše uvedeným zákonem Vám zasíláme naši odpověď na Váši žádost:  
 
ŽÁDOST: 
 
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA 
a.s. Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (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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Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. 
Preferujeme doručení informací pouze elektronicky. Adresa pro doručování je elektronická adresa             . 
Informaci požadujeme jako právnická osoba:  

 

 
ODPOVĚĎ:  

Odpověď na dotazy č. 1 až č. 8 zpracoval DPO do tabulky, která tvoří přílohu č.1. K dotazu č. 9 uvádí 
DPO následující informace: 

 

Tiskárny a multifunkční zařízení 

 Hlavními dodavateli tiskáren a multifunkčních zařízení byly nebo jsou společnosti AutoCont 
CZ a.s., DATA – INTER spol. s r.o., SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o., VDI Meta – výrobní 
družstvo invalidů, C SYSTÉM CZ, a.s., Rama Moravia s.r.o. 

 Za účelem zajištění dodávek tiskáren a multifunkčních zařízení uzavřel DPO pro dané období 
s dodavateli rámcové smlouvy a následně pak s ohledem na své provozní potřeby vystavoval 
objednávky na základě výsledků dílčích poptávkových řízení. 

 Kopie rámcových smluv na dodávky tiskáren a multifunkčních zařízení pro období let 2012 – 
2014 a kopie rozhodnutí o výběru dodavatelů k uzavření rámcových smluv jsou uvedeny 
v příloze. 

 
 
 

Papír 

 Podle § 15 odst. 1 zákona se v této části žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 4. 2015, č.j.: 
RPS/SPI/8/2015, podaná  
odmítá. 

 
 

Odůvodnění: 
Jelikož dodávky papíru zajišťuje DPO prostřednictvím Nákupního portálu města Ostrava (viz 
http://www.npostrava.cz/ ), nemá hlavního dodavatele papíru ani nemá k dispozici rozhodnutí o 
výběru dodavatelů a znění smluv.  

 
Podle § 15 odst. 1 zákona pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve 
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. 

 
Podle  platné judikatury povinný subjekt je povinen vykonávat svou činnost pouze v mezích a 
způsoby stanovenými zákonem, pokud v rámci své činnosti fyzicky disponuje některými 
informacemi, mělo by to být pouze v důsledku jeho zákonné působnosti. Vzhledem k výše 
uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a žádost byla 
odmítnuta. 
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Poučení: 
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to v souladu s § 16 zákona.  
Odvolání se podává u povinného subjektu (Dopravní podnik Ostrava a.s.) ve lhůtě 15 dnů ode 
dne doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti. O odvolání pak rozhoduje nadřízený orgán 
povinného subjektu určený dle § 20 odst. 5 zákona.     

 

 

JUDr. Josef Šusta  
vedoucí odboru právní služby 
 
 
 
 
Přílohy 

Tabulka k odpovědi na dotaz č. 8/2015 

Kopie rámcové kupní smlouvy pro rok 2012 – AutoCont CZ a.s. 
Kopie rámcové kupní smlouvy pro rok 2012 – DATA-INTER spol. s r.o. 
Kopie rámcové kupní smlouvy pro rok 2012 – SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o. 
Kopie rámcové kupní smlouvy pro rok 2012 – VDI Meta – výrobní družstvo invalidů 
Kopie rámcové kupní smlouvy pro rok 2013 – DATA-INTER spol. s r.o. 
Kopie rámcové kupní smlouvy pro rok 2013 – C SYSTEM CZ, a.s. 
Kopie rámcové kupní smlouvy pro rok 2014 – DATA-INTER spol. s r.o. 
Kopie rámcové kupní smlouvy pro rok 2014 – AutoCont CZ a.s. 
Kopie rámcové kupní smlouvy pro rok 2014 – Rama Moravia s.r.o. 

Kopie rozhodnutí o výběru dodavatelů k uzavření rámcových smluv 

 

http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2015/2015-08/2015-08-tabulka.pdf
http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2015/2015-08/2015-08-ramcova-smlouva-2012-autocont.pdf
http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2015/2015-08/2015-08-ramcova-smlouva-2012-data-inter.pdf
http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2015/2015-08/2015-08-ramcova-smlouva-2012-sharp.pdf
http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2015/2015-08/2015-08-ramcova-smlouva-2012-vdi.pdf
http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2015/2015-08/2015-08-ramcova-smlouva-2013-data-inter.pdf
http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2015/2015-08/2015-08-ramcova-smlouva-2013-c-system.pdf
http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2015/2015-08/2015-08-ramcova-smlouva-2014-data-inter.pdf
http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2015/2015-08/2015-08-ramcova-smlouva-2014-autocont.pdf
http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2015/2015-08/2015-08-ramcova-smlouva-2014-rama-moravia.pdf
http://www.dpo.cz/soubory/spolecnost/povinne/2015/2015-08/2015-08-ramcove-smlouvy-rozhodnuti.pdf

