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Odpověď:   

 
Vážená paní inženýrko, 

 

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 

23.11.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace, 

jakým způsobem je hrazena reklama komerčního subjektu na webu města, která je uvedena mezi 

oficiálními zprávami pod následujícím odkazem:  

https://www.sumperk.cz/cs/zivot-ve-meste/tiskove-zpravy/nova-paleo-pekarna-nabizi-zdrave-

dobroty.html 

a dále kolik činí cena této reklamy. 

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje následující: 

Článek pod výše uvedeným odkazem byl zveřejněn zcela zdarma, povinný subjekt jej nepovažuje 

za reklamní. Povinný subjekt chce pomoci propagovat počiny, které jsou službou pro veřejnost a 

upozorňovat občany, daňové poplatníky, na novinky, které jim mohou zlepšit kvalitu života 

v našem městě.  

V minulosti tak v městských médiích povinný subjekt informoval např. o otevření bezobalového 

obchodu Šumperská špajzka, o provozovnách Salátovník, Literární kavárna či Dobroty z venkova, 

dále také informuje o úspěších místních firem a podnikatelů, o jejich charitativních projektech. 

Zve občany na farmářské trhy, kde si mohou nakoupit kvalitní potraviny od místních výrobců. 

V době „kovidového lockdownu“ informoval o tom, které restaurace vydávají a rozvážejí obědy, a 

podobně. Zveřejňování těchto informací považuje povinný subjekt za službu obyvatelům a zároveň 

za podporu podnikání. 
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Projekt paleo pekárny je ve městě ojedinělý, usnadní rovněž život lidem, kteří mají potíže spojené 

s příjmem potravy. Nejbližší provozovna podobného typu je v Olomouci. Zveřejnění informací o 

pekárně tedy také považuje povinný subjekt za službu veřejnosti a zároveň podporu podnikání ve 

městě. 

S pozdravem 

Ing. Soňa Singerová 

Mediální koordinátor, tisková mluvčí 

Městský úřad Šumperk  
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