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Vážený pane,

dne 12. 2. 2018 bylo prostřednictví elektronické podatelny města doručeno Vaše podání, 

označené jako „žádost o informace“, v němž s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) požadujete sdělení 

následujících informací:

-  Jméno firmy, která městu půjčila výpočetní techniku na volby parlamentu České republiky 

v roce 2017 a prezidentské volby 2018

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

-  Celkový počet zapůjčených kusů výpočetní techniky. Vkusech notebooků a vkusech 

tiskáren

-  Cenu za volby do Parlamentu České republiky v roce 2017

-  Cena za prezidentské volby 2018

K Vašim dotazům poskytuji v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ následující informace:

-  Jméno firmy, která městu půjčila výpočetní techniku na volby parlamentu České republiky 

v roce 2017 a prezidentské volby 2018

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

-  Celkový počet zapůjčených kusů výpočetní techniky. Vkusech notebooků a vkusech

Město Rožnov pod Radhoštěm si pro zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR v roce 2017 a pro volbu prezidenta republiky v roce 2018 nezapůjčilo žádnou výpočetní 

techniku. Pro zabezpečení voleb v roce 2017 i v roce 2018 byla použita výpočetní technika 

v majetku města.

tiskáren
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-  Cena za volby do Parlamentu České republiky v roce 2017

-  Cena za prezidentské volby 2018

Z Vašeho požadavku není zřejmé, zda máte na mysli cenu za vypůjčení výpočetní techniky od 

třetího subjektu nebo celkovou částku, kterou město na zabezpečení voleb vynaložilo, informaci 

proto sděluji k oběma variantám.

Vzhledem ke skutečnosti, že město Rožnov pod Radhoštěm použilo pro zabezpečení průběhu 

voleb vlastní výpočetní techniku, nevznikly mu v souvislosti se zapůjčením techniky žádné náklady. 

Celkové náklady na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 činily 

401 061 Kč. Celkové náklady na zajištění volby prezidenta republiky v roce 2018 doposud nejsou 

finálně vyčísleny, z důvodu konání dvou kol při volbě prezidenta budou ve srovnání s náklady na 

zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyšší.

S pozdravem

Mgr. Ing. Veronika Janíková 

vedoucí odboru kanceláře starosty


