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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, - tisk hlasovacích lístků
Na základě Vaší žádosti ze dne 21. května 2014 o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, týkající se poskytnutí elektronické kopie smlouvy o dílo mezi zadavatelem
(Ministerstvem vnitra) a zhotovitelem (Moraviapress, a.s.) ve věci tisku hlasovacích
lístků pro volby do Evropského parlamentu v květnu 2014, případně dalších
informací, pokud z uzavřené smlouvy nevyplývají, Vám sdělujeme následující.
Tisk hlasovacích lístků a dalších volebních materiálů zabezpečuje Ministerstvo
vnitra na základě Smlouvy o dílo uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991
Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků
veřejné zakázky „Volby 2010 - 2014“, vyhlášené v souladu s ustanovením § 21 odst.
1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
„smlouva“). Organizační, technické a finanční specifikace pro konkrétní volby jsou
vždy řešeny formou dodatků k této smlouvě, konkrétně pro volby do Evropského
parlamentu 2014 Dodatkem č. 28, jehož kopii Vám poskytujeme v příloze této
informace.
Sada hlasovacích lístků obsahuje vždy soubor hlasovacích lístků (počet
hlasovacích lístků se řídí počtem zaregistrovaných kandidátních listin, v daných
volbách do Evropského parlamentu jich bylo 38), barevný krycí list, leták s informací
pro voliče (Informace o základních zásadách hlasování) a list obsahující seznam
zkratek názvů politických stran a politických hnutí. Pokud jde o Informaci o
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základních zásadách hlasování, žádný právní předpis neupravuje, na kolika listech
má být tištěna, její konečná příprava pro tisk a kompletaci před distribucí je mezi
zadavatelem a zhotovitelem prováděna tak, aby nebyly zvýšeny náklady, v rámci
korektur celé sady.
Pro úplnost k Vašemu dotazu na cenu Informace o základních zásadách
hlasování - za výtisk jedné strany A 5 jednostranně popsané a jedné strany A 5
oboustranně popsané, uvádíme, že výše uvedenými smlouvami je stanovena jak
celková cena díla, tak specifikace finančních nákladů zhotovitele na předmětné
plnění ve stanovených položkách. V předmětném případě je položkou sada
hlasovacích lístků včetně informačního letáku; informaci o ceně za výtisk jednotlivých
listů tedy Ministerstvo vnitra nezpracovává. Za celkově vytištěných 10 723 030 sad
hlasovacích lístků pro výše uvedený počet kandidujících subjektů, tedy včetně
informačního letáku, papíru a technické práce byla účtována částka 19 303 599 Kč
bez DPH (ta je pro tento případ 21%).
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