
 

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

Žádost číslo: 23 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 32952/2021 

Žádost přijata a zaevidována dne: 19.03.2021 

Obsah žádosti:  Podklady k žádostem o logo 2018-2021 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 
zpracování odpovědi: ŠKV 

Odpověď poskytnuta dne: 24.03.2021 

Odpověď poskytnuta:  V plném rozsahu   
 

Přílohy: 3 

 
 
 
Odpověď:   
 
Vážený pane XXX, 

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 
19.03.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete podklady 
k žádostem o užívání logotypu města Šumperka, na základě kterých rada města rozhodovala v 
letech 2018 až 2021 o povolení či zamítnutí žádostí. 
 

Povinný subjekt dle InfZ k Vaší žádosti sděluje následující:  

Rada města Šumperka v letech 2018 až 2021 rozhodovala o udělení souhlasu k užití logotypu 
města celkem ve dvou případech. V obou případech rada města neudělila souhlas k užití logotypu 
města.  Materiály týkající se předmětných žádostí o udělení souhlasu k užití logotypu, jenž byly 
předloženy k projednání radě města, jsou v anonymizované podobě přílohou tohoto dopisu.  

 

Nad rámec požadovaného povinný subjekt uvádí:  

Logotyp města je ve většině případů udělován na nejrůznější společenské, kulturní a sportovní 
akce, na nichž je město prostřednictvím loga prezentováno. Žádosti a jejich případné schválení 
bylo v minulosti vázáno na harmonogram zasedání rady města. Z důvodu zajištění větší flexibility 
pro žadatele svěřila Rada města Šumperka působnost v oblasti udělování souhlasu města 
Šumperka k užívání loga města Šumperka vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů a to 
usnesením č. 2295/16 ze dne 1.9.2016 v souladu s ustanoveními § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 02.09.2016.   

 



 

V letech 2018-2021 odbor školství, kultury a vnějších vztahů obdržel celkem 20 žádostí o logo 
města, z toho 18 žádostí bylo vyřízeno kladně. Radě města byly k projednání a rozhodnutí 
předloženy pouze žádosti, ke kterým se odbor školství, kultury a vnějších vztahů vyjádřil zamítavě. 
V obou případech z důvodů, které jsou blíže specifikovány v důvodových zprávách materiálů do 
rady města, viz přílohy č. 2 a 3. 

 

V letech 2018 až 2021 byl vedoucí odboru udělen souhlas k užití logotypu např. pro tyto účely: 

‐ dresy šumperského diskgolfového týmu a propagace města na  diskgolfových závodech 
‐ 31. ročník národního kola Mladý zahrádkář pod záštitou starosty – reprezentace města na 

soutěži 
‐ prezentace města na extrémních sportovních akcích ( typu Spartan race, Gladiator race 

apod.)  
‐ prezentace města na sportovních a kulturních akcích pořádaných SK – D.V. Šumperk  
‐ prezentace města na akci Šumperský autosalon a Prvomájové oslavy 
‐ prezentace města na cyklodresech pro členy cyklistického spolku 
‐ prezentace města na výstavách a dalších činnostech pořádaných Vlastivědným muzeem 

v Šumperku  
‐ prezentace města na šipkařských závodech (logo na dresu)  

a další.  

 

S pozdravem,  

 

Mgr. Olga Hajduková  

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů  

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk  

 

 

 

 











 

 Zpracoval: Mgr. Olga Hajduková, vedoucí oddělení KVV 
1|1 Předkládá: Ing. Helena Miterková, vedoucí odboru ŠKV  
 

Městský úřad Šumperk 
Odbor: školství, kultury a vnějších vztahů 
Čj.: MUSP 26032/2020 *MUSPX024MY1B* 

 
 

ŠKV 9 
 

Materiál pro jednání rady města 
dne 05.03.2020

 
 

Žádost o udělení souhlasu k užívání logotypu města 
Šumperka 

 
 

Obsah: 1.Návrh usnesení 
 2.Důvodová zpráva 
 3.Příloha 
  

 
 

Návrh usnesení: 
vyplyne z jednání RM (uděluje/neuděluje) 

souhlas s užitím loga města Šumperka pro: Takashi Jošida, nám. Míru 140/6, Šumperk 787 01, 
IČO: 08939144. Logo bude použito na ručně vyrobené dekorační výrobky z cementu, skla a 
dalších materiálů.  
 
 
 

Termín: 05.03.2020 
Zodpovídá: Ing. Miterková 

 
 

Důvodová zpráva: 
 
 
Dne 18.2.2020 podal pan Takashi Jošida žádost o udělení souhlasu k užívání loga. Odbor ŠKV 
nedoporučuje RM žadateli udělit souhlas s užitím loga města Šumperka. Vzhledem k tomu, že by 
logo bylo použito na výrobky žadatele, které jsou určeny k dalšímu prodeji, mohlo by to u 
případných kupců budit dojem, že se jedná o „oficiální“ výrobky města. Město Šumperk (odbor 
ŠKV) uděluje souhlas s užitím loga pouze na výrobky, které pak následně samo prodává, případně 
rozdává jako propagační materiál (např. čokolády apod.).  
 
Rada města Šumperka schválila svým usnesením č.2295/16 ze dne 01.09.2016 působnost 
v oblasti udělování souhlasu s užitím loga města Šumperka vedoucí odboru ŠKV. V případě 
sporných žádostí, uděluje/ neuděluje souhlas s užitím loga Rada města Šumperka.  
 
 

 Příloha: žádost  
  



 

 Zpracoval: Mgr. Eva Rutarová, referent oddělení KVV 
1|1 Předkládá: Ing. Helena Miterková, vedoucí odboru ŠKV 
 

Městský úřad Šumperk 
Odbor: školství, kultury a vnějších vztahů 
Čj.: MUSP 22891/2019 *MUSPX01ZNHF7* 

 
 

ŠKV 16 
 

Materiál pro jednání rady města 
dne 07.03.2019

 
Žádost o udělení souhlasu k užívání logotypu města 
Šumperka 

 
 

Obsah: 1.Návrh usnesení 
 2.Důvodová zpráva 
 3.Příloha 
  

 
 

Návrh usnesení: 
vyplyne z jednání RM 

 

 
 

Termín: 07.03.2019 
Zodpovídá: Ing. Helena Miterková 

 
 

Důvodová zpráva: 
 
 
Užití loga města pro: 
 

- SK Šumperská sportovní, z.s., Anglická 2118/4, Šumperk 787 01, IČO: 64986179. Logo 
bude použito na webových stránkách a na sociálních sítích spolku za účelem propagace 
sportovních akcí a informací o sportu ve městě Šumperku.  

 
Dne 26.02.2019 podal pan ……………………  za spolek SK Šumperská sportovní, z.s., (dále jen 
Spolek) žádost o udělení souhlasu k užívání loga. Dle sdělení Ing. Luboše Cekra, předsedy správní 
rady Podniků města Šumperka, a.s., jsou obdobné mediální aktivity plánovány ze strany PMŠ, 
resp. dceřiné společnosti Šumperské sportovní areály s.r.o. Odbor ŠKV upozorňuje, v případě 
schválení žádosti o udělení souhlasu k užití loga města Šumperka, na budoucí existenci dvou 
duplicitních aktivit pod „hlavičkou“ (logem) města Šumperka.  
 
 

 Příloha: žádost 
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