
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 37 

Evidenční číslo žádosti: 130687/2020 

Žádost přijata a zaevidována dne: 07.12.2020 

Obsah žádosti: 
dotazy z oblasti personalistiky, ekonomiky a 

veřejného zdraví         

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
MěÚ 

Žádost vyřízena nahlédnutím do 

požadovaných podkladů osobně žadatelem  

04.01.2021 (pozn. žadatel připustil ve své 
žádosti vzhledem k jejímu rozsahu delší dobu na 
vyřízení)  

Odpověď poskytnuta: 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti + 

Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací 

podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb 

Přílohy: 0 

  

 

 Vážený pane magistře,  

 

Městský úřad Šumperk obdržel dne 07.12.2020 prostřednictvím e-mailu Vaši žádost podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „InfZ“) evidovanou pod č.j. MUSP 130687/2020. Dne 07.12.2020 jste povinnému subjektu 

prostřednictvím e-mailu zaslal tři po sobě jdoucí žádosti dle InfZ. Dvě z nich jsou totožné, třetí 

žádost je adresována krajským úřadům, resp. v žádosti jsou obsaženy dotazy týkající se krajských 

úřadů. 

 

V žádosti požadujete informace z oblasti personalistiky, z oblasti ekonomiky a z oblasti veřejného 

zdraví.  

Na základě podkladů příslušných odborů Městského úřadu Šumperk Vám povinný subjekt 

k Vašim dotazům sděluje následující:   

 

Oblast personalistika 

 

1. Jmenný seznam zvolených představitelů povinného subjektu v rozsahu – titul, příjmení, rok 

narození, vznik mandátu, aktuálně zastávané funkce, zařazení v orgánech obce, politická 

příslušnost. 

 

V souladu s § 6 odst. 1 a 2 InfZ Vás povinný subjekt odkazuje na webové stránky města, kde 

je k dispozici jmenný seznam zastupitelů https://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/organy-

mesta/zastupitelstvo-mesta/  

http://www.sumperk.cz/
https://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/
https://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/


 

V části dotazu „rok narození“ nemá povinný subjekt souhlas dotčených s nakládáním jejich 

osobních údajů (Viz příloha č. 1 – Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti)  

 

2. Plánovaný a skutečný počet zaměstnanců – administrativa v roce 2017, v roce 2018,  v roce 

2019 a k 1.12.2020. 

 

MěÚ Šumperk nemá plánovaný stav zaměstnanců. Rada města Šumperka schvaluje počet 

pracovních úvazků – fyzický počet zaměstnanců:  

1.1.2017 194,75 úvazků  196 zaměstnanců 

1.1.2018 196,75 úvazků  198 zaměstnanců 

1.1.2019 209,75 úvazků  211 zaměstnanců 

1.1.2020 213,25 úvazků  214 zaměstnanců 

 

3. Jmenný seznam zaměstnanců – administrativa do úrovně vedoucího oddělení                            

(od statutárního zástupce) v rozsahu - titul, jméno, příjmení, rok narození vznik funkce, 

funkční zařazení. 

 

V souladu s § 6 odst. 1 a 2 InfZ Vás povinný subjekt odkazuje na webové stránky města, kde 

je k dispozici jmenný seznam zaměstnanců, zařazení podle odboru a funkce 

https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/kontakty-a-uredni-hodiny.html 

V ostatních částech dotazu „rok narození“ nemá povinný subjekt souhlas dotčených 

s nakládáním jejich osobních údajů.  (Viz příloha č. 1 – Rozhodnutí o částečném odmítnutí 

žádosti) 

 

4. Plánovaný a skutečný počet členů městské policii k 1.12.2020, zřizovací listina                           

a organizační řád v aktuálním znění. 

 

Počet strážníků městské policie schvaluje Rada města Šumperka. K 1.1.2020 je schváleno 

27 (*31) (*dle usnesení rady města schváleno 31 strážníků MP, fyzicky 27). K 1.12.2020 je 

na městské policii fyzicky 29 strážníků. V souladu s § 6 odst. 1 a 2 InfZ Vás povinný subjekt 

odkazuje na webové stránky města, kde je k dispozici požadované dokumenty 

 https://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/organy-mesta/mestska-policie/ 

https://www.sumperk.cz/filemanager/files/8170.pdf 

 

5. Aktuální znění koaliční smlouvy v úplném znění. 

 

http://www.sumperk.cz/
https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/kontakty-a-uredni-hodiny.html
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V souladu s § 6 odst. 1 a 2 InfZ Vás povinný subjekt odkazuje na webové stránky města, kde je 

k dispozici aktuální znění koaličního programového prohlášení 

https://www.sumperk.cz/cs/podnikatel/strategicke-dokumenty-1.html 

 

 

6. Aktuální znění kolektivní smlouvy v úplném znění, seznam odborových organizací                           

u povinného subjektu. 

 

V souladu s § 17 odst. 3 InfZ a v souladu s platným sazebníkem úhrad opatření č. ZI 1 

příloha č.3 Vás povinný subjekt žádá o úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytnutím 

informace následovně:  

za pořízení kopií celkem 25 listů dle sazebníku úhrad (opatření č. ZI 1, příloha 3, 

jednostranná kopie A4  - 2,-Kč /ks, oboustranná kopie A4 - 4,-Kč/ks) požadujeme uhradit 

částku ve výši 50Kč,-.  (viz Příloha č. 2 – Oznámení o výši úhrady) 

 

7. Jmenný seznam veřejných subjektů v rozsahu – název, sídlo, IČO, statutární zástupce, 

zaměření, kontaktní údaje. 

 

 V souladu s § 14 odst. 5 písm. b)  InfZ Vás povinný subjekt vyzývá k upřesnění Vaší žádosti,  

konkrétně o upřesnění, pojmu „veřejný subjekt“.  

 

 

Oblast ekonomika 

 

1. Odvětvový rozpočet v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019 odvětvový a průřezový rozpočet 

na rok 2020, stav čerpání k 1.12.2020. 

 

V souladu s § 6 odst. 1 a 2 InfZ povinný subjekt odkazuje na webové stránky města, kde je 

k dispozici rozklikávací rozpočet města od roku 2010 do současnosti. 

https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/rozpocet-mesta/ 

 

 

2. Kapitálové výdaje v aktuálním stavu v rozsahu - název investice, dodavatel, výše plnění, doba 

plnění, odpovědná osoba za povinný subjekt i za dodavatele (akce, které končí, pokračují 

nebo zahajují v roce 2020). 

 

http://www.sumperk.cz/
https://www.sumperk.cz/cs/podnikatel/strategicke-dokumenty-1.html
https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/rozpocet-mesta/


 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ Vás povinný subjekt vyzývá k upřesnění Vaší žádosti, 

konkrétně o upřesnění, pojmu „kapitálový výdaj“. Pod pojmem kapitálový výdaj povinný subjekt 

rozumí mj. i investice, nákupy strojů, dopravních prostředků, pořízení staveb apod. Jedná se o 

rozsáhlou agendu rozpočtovanou v roce 2020 ve výši 245 mil. Kč.  

 

3. Jmenný seznam nemovitého majetku, určeného k prodeji v aktuálním stavu v rozsahu                        

– typ nemovitosti, cena, adresa, termín uzávěrky. 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. b)  InfZ Vás povinný subjekt vyzývá k upřesnění Vaší žádosti, 

konkrétně pojmu „nemovitý majetek“. V případě, že žádáte o informace týkající se veškerého 

nemovitého majetku, povinný subjekt si Vás dovoluje upozornit, že poskytnutí Vámi 

požadovaných informací bude vyžadovat mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování údajů, 

které Vám budou v souladu s  § 17 odst. 3 InfZ a v souladu s platným sazebníkem úhrad 

opatření č. ZI 1 příloha č.3 naúčtovány ve výši tisíců korun.  

 

 

4. Jmenný seznam používaného softwaru v rozsahu – název, autor, sídlo, způsob užití                           

– předmět, autorská odměna, typ smlouvy doba trvání, odpovědná osoba za povinný subjekt i 

za dodavatele. 

 

V souladu s § 17 odst. 3 InfZ a v souladu s platným sazebníkem úhrad opatření č. ZI 1 příloha 

č.3 Vás povinný subjekt žádá o úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytnutím informace 

následovně: manuální vyhledání 24 spisů z příruční kartotéky, ze spisů vyhledání jednotlivých 

smluv a z nich vyhledání příslušných požadovaných údajů. Dále pak vyhledání těchto smluv 

v systému Ginis modulu SML a zjištění skutečného finančního plnění. Následné zpracování do 

tabulky.  

Časová dotace: 720 minut (30 minut x 24 spisů) = 12 hod x 124 Kč (mimořádně rozsáhlé 

vyhledávání informací) = 1488,-Kč. (viz Příloha č. 2 – Oznámení o výši úhrady) 

 

5. Průměrný plat (odměna) volených představitelů (rada, zastupitelstvo) a zaměstnanců 

(administrativa) za rok 2017, za rok 2018, za rok 2019 a k 1.12.2020, platové poměry členů 

městské policie k 1.12.2020. 

 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ Vás povinný subjekt vyzývá k upřesnění Vaší žádosti, 

konkrétně pojmu „zaměstnanci (administrativa)“.  Povinný subjekt upozorňuje, že zákon o 

úřednících ani zákon o obcích tento pojem nezná.  V ostatních částech dotazu Vás povinný 

subjekt žádá v souladu s § 17 odst. 3 InfZ a v souladu s platným sazebníkem úhrad opatření č. 

ZI 1 příloha č.3 o úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytnutím informace následovně: 

vyhledání příslušného roku v mzdovém systému, zadání výplatního střediska, zadání a 

vygenerování mzdových složek, manuální sečtení odměn dle jednotlivých měsíců, 

zprůměrování za daný rok, vytvoření tabulky, manuální přepis hodnot do tabulky. Stejný postup 

v případě u městské policie. 

http://www.sumperk.cz/


 

Časová dotace: 16 hod x 124 Kč (mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací) = 1984,-Kč. (viz 

Příloha č. 2 – Oznámení o výši úhrady) 

 

6. Členství povinného subjektu ve spolcích nebo jiných subjektech v rozsahu – aktuální zřizovací 

listiny, stanov nebo jiné listiny v úplné znění, výpis z příslušného rejstříku, výše členského 

příspěvku. 

 

Níže naleznete seznam subjektů, v nichž je povinný subjekt členem. V části zřizovacích listin, 

výpisů z příslušného rejstříku Vás povinný subjekt v souladu s § 6 odst. 1 a 2 InfZ odkazuje na 

webové stránky https://justice.cz/ , kde jsou po zadání IČO hledaného subjektu k dispozici 

Vámi požadované informace.  

 

IČO Kč za rok 2020 

Asociace turistických IC v ČR 62930460 4 500,00 

Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 68923244 144 017,50 

Svaz měst a obcí ČR 63113074 84 428,42 

Asociace čistírenských expertů ČR 44994397 1 250,00 

Sdružení tajemníků městských a obec. úřadů ČR  60126361 1 500,00 

Český institut interních auditorů z. s. 62932632 5 000,00 

Partnerství pro městskou mobilitu z. s.  1911996 10 000,00 

 

Oblast veřejné zdraví 

 

1. Přijatá opatření povinného subjektu od začátku roku 2020 na ochranu veřejného zdraví 

veřejnosti i zaměstnanců včetně volených představitelů obce před pandemií koronaviru covid-

19 v úplném znění. 

 

Povinný subjekt v době pandemie koronaviru postupuje v souladu s platnými mimořádnými 

a ochrannými opatřeními ministerstva zdravotnictví a dalšími opatřeními vlády ČR.  

 

 

2. Nákup ochranných pomůcek a prostředků od začátku roku 2020 v rozsahu - název komodity, 

dodavatel, sídlo, IČO, typ dodávky, smluvní typ, jednotková cena, dodané množství komodity, 

celková cena, objednatel za povinný subjekt. 

 

http://www.sumperk.cz/


 

Objednatelem všech komodit bylo město Šumperk na základě rozhodnutí Krizového štábu 

města Šumperka. Ochranné pomůcky a prostředky byly objednány v celkovém objemu za cca 

3,5 milionu korun. 

 V souladu s § 17 odst. 3 InfZ a v souladu s platným sazebníkem úhrad opatření č. ZI 1 

příloha č.3 Vás povinný subjekt žádá o úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytnutím 

informace v rozsahu – název komodity, dodavatel, sídlo, IČO, typ dodávky, smluvní typ, 

jednotková cena, dodané množství komodity, celková cena následovně: vyhledání nákladů 

na ochranné pomůcky a prostředky ze všech nákladů města v roce 2020 a jejich zavedení do 

tabulky v podobě přesného označení komodity. Doplnění dodavatele a ověření jeho 

identifikačních údajů v registru (IČO, sídlo). Vyhledání typu dodávky a smluvního vztahu 

(objednávka/smlouva) v komunikaci s dodavatelem. Dohledání jednotkové ceny a její 

vyplnění do tabulky včetně množství a celkové ceny.  

Časová dotace: 14 hodin x 124 Kč (mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací) = 1 860,-Kč.  

(viz Příloha č. 2 – Oznámení o výši úhrady) 

 

 

3. Programy protidrogové prevence i jiných patologických jevů pro děti a mládež v rozsahu      - 

název akce, cílová skupina, finanční plnění, doba realizace, odpovědná osoba za povinný 

subjekt (akce ukončené, pokračujících nebo zahajované v roce 2020). 

Program prevence kriminality pro rok 2020 zahrnuje aktivity pro oblast prevence 

patologických jevů u dětí a mládeže – město realizuje víkendové a prázdninové pobyty pro 

cílovou skupiny dětí ze sociálně slabých rodin a děti, které jsou klienty oddělení sociálně-

právní ochrany dětí. V roce 2020 bylo na tyto aktivity vynaloženo z rozpočtu města Šumperka 

145 tis. Odpovědnou osobou za povinný subjekt je manažer prevence kriminality z odboru 

sociálních věcí. V oblasti protidrogové prevence program město nerealizuje. 

 

4. Jmenný seznam zdravotních zařízení a zařízení sociálních služeb, zřizovaných                             

nebo provozovaných povinným subjektem v rozsahu – název, sídlo, IČO, statutární zástupce, 

zaměření, celková kapacita, obsazenost k 1.12.2020, podmínky pro umístění, organizační řád 

v úplném znění, kontaktní údaje. 

Město Šumperk není zřizovatelem ani provozovatelem zdravotního zařízení a zařízení 

sociálních služeb. V souladu s § 6 odst. 1 a 2 InfZ povinný subjekt odkazuje na webové 

stránky města https://katalog.sumperk.cz/, kde je k dispozici elektronický katalog 

poskytovatelů služeb.  

 

5. Zdravotní a sociální péče o vězněné osoby po jejich propuštění z VTOS i o jejich rodiny, 

specifikace připravených ubytovacích kapacit, specifikace příležitostí k zaměstnání                     

u zřizovaných subjektů, vnitřní předpisy pro poskytování finanční a materiální podpory pro 

osoby se záznamem v trestním rejstříku (netýká se jiných orgánů veřejné správy), postavení 

sociálního kurátora u povinného subjektu, organizační řád v úplném znění. 

 

Práce s osobami propuštěnými z VTOS je realizována v souladu s ustanovením § 92, odst. 2, 

zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve spolupráci s Probační a mediační službou a 

http://www.sumperk.cz/
https://katalog.sumperk.cz/


 

poskytovateli sociálních služeb – Armáda spásy ČR, Charita Šumperk. Pro účely zajištění 

ubytování disponuje povinný subjekt jmenným seznamem ubytoven, které lze využít:  

SEZNAM UBYTOVEN 

HANUŠOVICE 

Ubytovna Marie, Pražská 155 - tel.: 583 232 291, 602 460 506  

Ubytovna Za Moravou, Za Moravou 126 -  tel.: 736 250 679  

ŠUMPERK 

Azylové domy (sociální služba)  

Armáda spásy Šumperk, Vikýřovická 1495 -  tel.: 583 224 634  

Dům po osamělé rodiče s dětmi, Gagarinova 5 (Pontis o.p.s. Šumperk) -  tel.: 583 550 230, 

777 911 121   

Komerční ubytovny  

Ubytovna Naděje bydlení, Rooseveltova 4 -  tel.: 583 212 349, mobil.:  774 962 667   

Ubytovna Penzion Pod Hájem, Potoční 19 - tel.: 774 124 923   

Ubytovna Hostel Korzo, Dr. E. Beneše 5 - tel.:  774 962 667  

Ubytovna Pontis, Zábřežská 48 - tel: 725 337 442  

Ubytovna Na Benátkách, Uničovská 13 - tel: 732 769 033  

Ubytovna Hampl, Lidická 54 - tel:  583 213 738, 602 602 439  

Ubytovna HASO Langrova 37 - tel:  603 521 097  

Ubytovna Home BAR, Riegrova 1 - tel.: 737 249 160  

NOVÝ MALÍN 

Ubytovna Na dobré cestě, Nový Malín 112 -  tel: 776 707 797 

 

 

………………………………………. 

Mgr. Olga Hajduková 

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk  

 

 

http://www.sumperk.cz/


 

Příloha č. 1  

 

Rozhodnutí 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 

07.12.2020 prostřednictvím e-mailu žádost žadatele ………………………, bytem …………………………. 

doručovací adresa: ……………………………… o poskytnutí informace podle InfZ. Žadatel dne 

07.12.2020 povinnému subjektu prostřednictvím e-mailu zaslal dvě po sobě jdoucí žádosti dle 

InfZ, jejichž obsah je totožný. V žádosti žadatel požaduje informace z oblasti personalistiky, 

z oblasti ekonomiky a z oblasti veřejného zdraví.  

 

Výše uvedená žádost se částečné odmítá. 

Odůvodnění: 

Smyslem poskytování informací v režimu informačního zákona je realizace základního lidského 

práva, práva na informace, ať již je jejím motivem kontrola věcí veřejných, chod veřejné správy, 

obstarávání si informací za účelem dalšího, např. podnikatelského využití. 

Povinný subjekt musí zkoumat, neexistují-li v daném případě okolnosti vylučující poskytnutí 

informací. V daném případě povinný subjekt vyhodnotil, že je důvod neposkytnout požadovanou 

informaci v otázkách č. 1 a č. 3 oblast personalistika v části osobních údajů –rok narození 

volených představitelů a rok narození zaměstnanců úřadu.  

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR se osobními údaji rozumí „veškeré informace o identifikované 

nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou 

osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý 

identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden 

či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 

společenské identity této fyzické osoby“.  

Podle § 4 odst. 2 nařízení GDPR je zpracováním osobních údajů „jakákoliv operace nebo soubor 

operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci 

automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, 

uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, 

šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.“  

Povinný subjekt provedl za účelem vyhodnocení, zda převažuje v daném případě ústavní právo na 

poskytnutí informace, či zda převažuje ústavní právo na ochranu osobních údajů dotčených osob 

test proporcionality, pomocí kterého poměřil odůvodněnost veřejného zájmu na zveřejnění 

požadované informace s důvody, které naopak informaci chrání a ze zveřejnění ji vyloučí.  Povinný 

subjekt chápe právo na informace jako široce vnímané základní lidské právo, nikoli však jako 

neomezené právo člověka na uspokojení vlastní zvědavosti. Povinný subjekt má za to, že se jedná 

o osobní zájem žadatele a nelze jeho žádost považovat za žádost týkající se veřejného zájmu, 

která by mohla přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu. 

Další skutečností, kterou povinný vzal v úvahu, zda poskytnout požadovanou informaci v části 

osobních údajů dotčených osob je ta, že povinný subjekt nemá od subjektů těchto údajů souhlas 
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s předáním osobních údajů jiné osobě, přitom nesplňuje ani další podmínky stanovené čl. 6 odst. 

1 nařízení GDPR, což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o 

poskytnutí informace v souladu s § 8a InfZ. Povinný subjekt proto při vydání tohoto rozhodnutí ve 

věci žádosti o poskytnutí informace evidované pod č.j. MUSP 130687/2020 upřednostnil právo 

na ochranu osobnosti dotčených osob podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem 

na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny. Povinný subjekt má za to, že tímto rozhodnutím 

současně žadateli nijak výrazně neomezil obsah poskytované informace.  

 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a § 20 

odst. 5) zák. č. 106/1999 Sb. odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle § 178 

zákona 500/2004 Sb., správní řád, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním 

učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 

787 01 Šumperk.  

 

 

………………………………………. 

Mgr. Olga Hajduková 

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk  
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Příloha č. 2 – Oznámení o výši úhrady  

 

Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 

07.12.2020 prostřednictvím e-mailu žádost žadatele …………………………., bytem…………………………, 

doručovací adresa: …………………………………… o poskytnutí informace podle InfZ. Žadatel dne 

07.12.2020 povinnému subjektu prostřednictvím e-mailu zaslal dvě po sobě jdoucí žádosti dle 

InfZ, jejichž obsah je totožný. V žádosti žadatel požaduje informace z oblasti personalistiky, 

z oblasti ekonomiky a z oblasti veřejného zdraví.  

 

  

V souvislosti s poskytnutím Vámi požadované informace Vás dle platného sazebníku úhrad 

opatření č. ZI 1, příloha č. 3 žádáme o úhradu za poskytnutí informace a to následovně:  

Otázka č. 6 oblast personalistika: 

V souladu s § 17 odst. 3 InfZ a v souladu s platným sazebníkem úhrad opatření č. ZI 1 příloha č.3 

Vás povinný subjekt žádá o úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytnutím informace 

následovně: za pořízení kopií celkem 25 listů kolektivní smlouvy dle sazebníku úhrad (opatření č. 

ZI 1, příloha 3, jednostranná kopie A4  - 2,-Kč /ks, oboustranná kopie A4 - 4,-Kč/ks) požadujeme 

uhradit částku ve výši 50 Kč,-  

 

Otázka č. 4 oblast ekonomika:  

 V souladu s § 17 odst. 3 InfZ a v souladu s platným sazebníkem úhrad opatření č. ZI 1 příloha č.3 

Vás povinný subjekt žádá o úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytnutím informace 

následovně: manuální vyhledání 24 spisů z příruční kartotéky, ze spisů vyhledání jednotlivých 

smluv a z nich vyhledání příslušných požadovaných údajů. Dále pak vyhledání těchto smluv 

v systému Ginis modulu SML a zjištění skutečného finančního plnění. Následné zpracování do 

tabulky.  

Časová dotace: 720 minut (30 minut x 24 spisů) = 12 hod x 124 Kč (mimořádně rozsáhlé 

vyhledávání informací) = 1488,-Kč.  

Otázka č. 5 oblast ekonomika:  

V souladu s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ Vás povinný subjekt vyzývá k upřesnění Vaší žádosti, 

konkrétně pojmu „zaměstnanci (administrativa)“.  Povinný subjekt upozorňuje, že zákon o 

úřednících ani zákon o obcích tento pojem nezná.  V ostatních částech dotazu Vás povinný 

subjekt žádá v souladu s § 17 odst. 3 InfZ a v souladu s platným sazebníkem úhrad opatření č. ZI 

1 příloha č.3 o úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytnutím informace následovně: 

vyhledání příslušného roku v mzdovém systému, zadání výplatního střediska, zadání a 

vygenerování mzdových složek, manuální sečtení odměn dle jednotlivých měsíců, zprůměrování 
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za daný rok, vytvoření tabulky, manuální přepis hodnot do tabulky. Stejný postup v případě u 

městské policie. 

Časová dotace: 16 hod x 124 Kč (mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací) = 1984,-Kč.  

Otázka č. 2 oblast veřejného zdraví:  

V souladu s § 17 odst. 3 InfZ a v souladu s platným sazebníkem úhrad opatření č. ZI 1 příloha č.3 

Vás povinný subjekt žádá o úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytnutím informace 

v rozsahu – název komodity, dodavatel, sídlo, IČO, typ dodávky, smluvní typ, jednotková cena, 

dodané množství komodity, celková cena následovně: vyhledání nákladů na ochranné pomůcky a 

prostředky ze všech nákladů města v roce 2020 a jejich zavedení do tabulky v podobě přesného 

označení komodity. Doplnění dodavatele a ověření jeho identifikačních údajů v registru (IČO, 

sídlo). Vyhledání typu dodávky a smluvního vztahu (objednávka/smlouva) v komunikaci 

s dodavatelem. Dohledání jednotkové ceny a její vyplnění do tabulky včetně množství a celkové 

ceny.  

Časová dotace: 14 hodin x 124 Kč (mimořádně rozsáhlí vyhledávání informací) = 1 860,-Kč.   

 

Podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., je poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované 

částky ve lhůtě 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady.  Na základě uhrazení 

nákladů Vám budou poskytnuty Vámi požadované informace v zákonné lhůtě do 15 dnů. Částku 

v celkové výši 5 382,-Kč uhraďte prosím na pokladně MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, 787 

01 nebo na účet č. 19 -1905609309/0800. Na základě uhrazení nákladů Vám budou poskytnuty 

Vámi požadované informace.  

Požadované informace Vám budou zaslány bezprostředně po zaplacení úhrady. Jestliže 

požadovanou úhradu ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude 

Vaše žádost dle § 17 odst. 5 InfZ odložena. 

Nesouhlasíte-li s vyčíslenou výší úhrady, můžete proti výši úhrady podat stížnost dle § 16a InfZ, a 

to u Městského úřadu Šumperk ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.  

O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Olomouckého kraje. Po dobu vyřizování stížnosti lhůta 

pro zaplacení úhrady neběží. 

 

………………………………………. 

Mgr. Olga Hajduková 

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk   
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