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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělení
Dne 12. 11. 2014 byla Ministerstvem vnitra přijata Vaše žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
Pod bodem 1. Vaší žádosti požadujete předložení veškeré fakturace mezi
Ministerstvem vnitra ČR a společností Moraviapress, a. s., týkající se voleb
do zastupitelstev obcí uskutečněných ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2014.
V příloze Vám zasíláme požadovanou kopii faktury a doplňujeme, že
hlasovací lístky do Zastupitelstva hlavního města Prahy jsou fakturovány odděleně.
Doručená fakturace v současné době prochází procesem kontroly před předáním
příslušnému útvaru Ministerstva vnitra k proplacení, provedení tohoto procesu
předpokládáme cca do konce listopadu 2014.
Pod body 2. a 3. žádosti žádáte o sdělení kolik činila poskytnutá sleva za vady
hlasovacích lístků způsobené technickou závadou (rozlepené hlasovací lístky
do Zastupitelstva hlavního města Prahy) a jakým způsobem došlo k vypočtení dané
slevy, zda platí rovnice: poskytnutá sleva = (počet vadných hlasovacích lístků)
x (cena jednoho lístku) a kolik případně činí proměnné v této rovnici.
Vzhledem k výše uvedenému v této části především odkazujeme na naši
odpověď ze dne 11. 11. 2014 (Ad 6 a Ad 8), kde uvádíme jak nám dostupné
informace o počtu vadných hlasovacích lístků a požadavek přijetí odpovědnosti
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za zjištěné vady, tak zahrnutí slevy v rámci vyúčtování. Doplňujeme, že pro fakturaci
v rámci vyúčtování provedených prací Ministerstvo vnitra vzneslo požadavek, aby
byla tato sleva zřetelně označena a vyčíslena.
Pod bodem 4. žádosti žádáte předložení veškeré písemné komunikace
(ve formě emailů, dopisů, protokolů z jednání) mezi Ministerstvem vnitra
a společností Moraviapress, a. s. ohledně řešení problému s výše uvedenými
vadnými hlasovacími lístky.
Sdělujeme, že Ministerstvo vnitra v dané věci nevedlo žádný písemný styk,
problém s výše uvedenými hlasovacími lístky byl s Moraviapress, a. s. písemně
komunikován Státní volební komisí, která podle § 7 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně
technické provádění voleb a koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení
voleb do zastupitelstev obcí. V příloze Vám zasíláme požadované dokumenty
ve formátu pdf.

JUDr. Daria Benešová
vedoucí oddělení
v z. JUDr. Jitka Červenková
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