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

Žádost o poskytnutí informace (podána dne 01.04.2015) na odbor ŠKV: 

1) Technické náležitosti /náklad, periodicita, celková cena hrazená radnicí, příjmy z reklamy /kdo 
fakturuje?/, technické specifikace typu použitého papíru, cena za tisk, cena za grafické 
zpracování, cena za distribuci a rovněž způsob, jakým jsou městské noviny distribuovány -
pošta?/)

2) Metodika tvorby vydání. Kdo a jak rozhoduje o volbě témat, podle jakého klíče? jak je zajištěna 
rovnováha vyjádření koalice a opozice - kontroluje někdo? Jak probíhá zpracování vydání, vidí 
texty někdo z radních ještě předtím, než odejdou do tiskárny? Zasahuje do nich někdo z radnice? 
Nakolik je redakce městského zpravodaje autonomní?

Poskytnutá informace (poskytnuta dne 08.04.2015):
Žádost byla poskytnuta v plném rozsahu. 



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 zákona č. 106/1999 
Sb.,/ obdržel  prostřednictvím elektronické pošty dne 01.04.2015 Vaši žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., týkající se poskytnutí  informací o radničním periodiku 
Šumperský zpravodaj. 

1)Technické náležitosti /náklad, periodicita, celková cena hrazená radnicí, příjmy z reklamy kdo 
fakturuje?/technické specifikace typu použitého papíru, cena za tisk, cena za grafické zpracování

2) Cena za distribuci a rovněž způsob, jakým jsou městské noviny distribuovány - pošta?

3) Metodika tvorby vydání. Kdo a jak rozhoduje o volbě témat, podle jakého klíče? Jak je 
zajištěna rovnováha vyjádření koalice a opozice - kontroluje někdo? Jak probíhá zpracování 
vydání, vidí texty někdo z radních ještě předtím, než odejdou do tiskárny? Zasahuje do nich někdo 
z radnice? Nakolik je redakce městského zpravodaje autonomní?

MěÚ Šumperk, povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám sděluje k Vaší žádosti 

následující: 

Ad 1) V souladu s ust. § 6, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., si Vás dovoluji odkázat na webové 

stránky města Šumperka www.sumperk.cz – Podnikatel – Profil zadavatele.  Zde jsou zveřejněny 

veškeré dokumenty (zadávací podmínky, smlouvy apod.), ve kterých naleznete odpovědi na Vámi 

požadované informace. https://zakazky.sumperk.cz/contract_display_351.html .

Ad 2) Distribuce periodika do domácností je zajišťována Českou poštou, s.p. na základě smlouvy 

uzavřené mezi městem Šumperkem a Českou poštou, s.p. v souladu s usnesením RM 

č. 2894/2008 ze dne 13.11.2008. Česká pošta provádí roznášku periodika v lokalitách, počtech 

a termínech dle jednotlivých objednávek podavatele 

(MěÚ Šumperk). Cena této služby vychází z platných Poštovních podmínek České pošty, s.p. –

Ceník – ceny služby Roznášky informačních/ propagačních materiálů ke dni podání. 

https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/cenik-sluzeb-ceske-posty.

Ad 3)  Vydávání městského periodika Šumperský zpravodaj je upraveno ve smlouvě, která byla 

uzavřena dne 08.11.2014 na základě usnesení Rady města Šumperka č. 3732/13 ze dne 

23.05.2013 a usnesením Rady města Šumperka č. 4261/13 ze dne 24.10.2013 s PhDr. 

Zuzanou Kvapilovou, jakožto vítězem veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“)

Dodávání kompletně zpracovaných městských periodik – čtrnáctideníku Šumperský zpravodaj a 

měsíčníku kulturní život. Volba témat je tedy plně v kompetenci PhDr. Kvapilové, jakožto 

vítězného dodavatele dle VZMR, a musí odpovídat zadávacím podmínkám VZMR, tj. zejména 

pravidelné poskytování objektivních informací obyvatelům města týkající se společenského, 

hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě Šumperku, čímž se rozumí zejména 

informace o činnosti místní správy, informace o činnosti městského úřadu a informace z různých 

aktuálních kulturních, sportovních a jiných zajímavých akcí pořádaných v Šumperku a jeho okolí. 

Obsahová a grafická úprava jednotlivých vydání  (jedná se pouze o strany 1-8, které jsou dle 

smlouvy uzavřené dne 08.11.2013 na základě usnesení Rady města Šumperka č. 3732/13 ze 

dne 23.05.2013 a usnesení Rady města Šumperka č. 4261/13 ze dne 24.10.2013 určeny pro 



informace občanům) je před vydáním každého čísla v oblasti věcné správnosti a jazykové úpravy

finálně  konzultována s tajemníkem Městského úřadu Šumperk PaedDr. Petrem Holubem, 

jakožto kontaktní osobou dle čl.VI, odst.6.5. Smlouvy o dílo. 

Rovnováha vyjádření koalice a opozice není v tuto chvíli nikterak kontrolována či usměrňována, 

neboť se v minulosti žádná volební strana mající zastoupení v Zastupitelstvu města Šumperka 

jako opoziční neprofilovala. V současné době nikdo ze zastupitelů kromě Vás a pana ....neprojevil 

zájem o zveřejnění vlastního příspěvku v periodiku. Lze tedy objektivně říci, že  aktuálně 

v periodiku Šumperský zpravodaj převažují vyjádření opozice ( viz např. vydání Šumperského 

zpravodaje č. 4 ze dne 25.2.2015). Problematikou zveřejňování příspěvků ze strany zastupitelů 

se zabývá redakční rada Šumperského zpravodaje, jejíž závěry (statut) budou předloženy Radě 

města Šumperka a po jejich schválení budou pro MěÚ Šumperk závazné. 

Redakční rada Šumperského zpravodaje je složena ze zástupců nominovaných politickými 

stranami, hnutími a uskupeními, která mají své zastoupení v Zastupitelstvu města Šumperka, a o 

členství projevili zájem. Členkami redakční rady je rovněž tisková mluvčí města Mgr. Olga 

Hajduková jakožto zástupkyně vydavatele a PhDr. Zuzana Kvapilová jakožto zástupce dodavatele 

periodika Šumperský zpravodaj. 

Na otázku, na kolik je redakční rada autonomní, Vám v souladu s ust. § 2, odst. 4 zákona č. 

106/1999 Sb., nemohu odpovědět, neboť by se jednalo o projevení mého vlastního názoru, který 

je v této záležitosti irelevantní a zákon č. 106/1999 Sb., mi jej projevovat ani neumožňuje.  

S pozdravem

Mgr. Olga Hajduková

Vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí




