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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

 
 

1. Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu 

České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018  

2. Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých  

3. Celkový počet zapůjčený kusů  výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech 

tiskáren.  

4. Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017  

5. Cena za prezidentské volby 2018  

 

 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

K bodu 1)  

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 i pro volbu 

prezidenta České republiky v roce 2018 zapůjčila výpočetní techniku firma DAVCOM, Ing. 

Vojtěch Bednář, Červenka, Vítězná 84, IČO: 73218553. 

 

K bodu 2)  

V obou případech šlo o nájem výpočetní techniky (dále jen „VT“) s nainstalovaným 

operačním systémem a antivirovým softwarem, včetně jeho poslední aktualizace. Dále 

pronájem příslušenství, tedy příslušný počet tiskáren, vč. originálních tonerových zásobníků, 

polohovacích zařízení, datových a napájecích kabelů (dále jen „funkční sestavy“). V ceně 

nájmu je také zahrnuta pohotovost technika za účelem rychlého odstranění případné závady 

na zařízení, doprava techniky na místo určení, zapůjčení náhradních originálních tonerů pro 

případ vypotřebení některého z již nainstalovaných a následný odvoz všech funkčních sestav. 

 

K bodu 3)  

a) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 – 11 ks funkčních sestav (11 ks 

notebooků a 11 ks tiskáren, vč. příslušenství). 

 

b) Volba prezidenta České republiky 2018 – 10 ks funkčních sestav (10 ks notebooků a 10 ks 

tiskáren, vč. příslušenství).    

 

K bodu 4)  

Celková cena 46.182,- Kč bez DPH. 



 

K bodu č. 5) 

Celková cena 41.983,- Kč bez DPH. 

 

 

 

Informaci zpracoval:  
26. 2. 2018 Mgr. Miroslav Havran, vedoucí oddělení vnitřních věcí 


