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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podané prostřednictvím e-mailu: v souladu 

s § 13 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím dne 12.02.2018, Vám požadované informace 

v plném rozsahu sdělujeme. 

 

Přesné znění otázek: 

Otázka 1)  

Jméno firmy která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v roce 

2017 a Prezidentské volby 2018? 

Odpověď: 

Město Nymburk mělo zapůjčenou výpočetní techniku na volby do Parlamentu ČR a na obě kola 

Prezidentských voleb v roce 2018 od firmy DATRON, a. s.  

Otázka 2)  

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

Odpověď: 

Poskytnuté služby: 

- dovoz a rozvoz počítačových sestav a jejich instalace na jednotlivé okrsky, 

- instalace volebního software – vždy v pátek, 

- servisní technický dohled během doby pronájmu, 

- proškolení zapisovatelů, 

- tisk zkušební sestavy z volebního softwaru, 

- zajištěné technické podpory, 

- odvoz zapůjčené výpočetní techniky na firmu. 

Otázka 3)  

Celkový počet zapůjčených kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a tiskáren.? 
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Odpověď: 

17 sestav v rozsahu: notebook, laserová tiskárna, myš, klávesnice. 

Otázka 4)  

Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017? 

Odpověď: 

44.850 Kč bez DPH. 

Otázka 5)  

Cena za prezidentské volby 2018? 

Odpověď: 

89.700 Kč bez DPH. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Myška, v. r. 

vedoucí oddělení přestupkových agend 
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