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Výzva
k úhradě
č. 106/1999 Sb.

nákladů

na

poskytnuti

informace

dle

zákona

Dne 25. 8. 2010 obdrželo statutární město Zlín, IČ: 00283924, sídlem
nám. Míru 12, 761 40 Zlín (dále jen „povinný subjekt"), Vaši žádost
o
poskytnutí
informace
na
základě
zákona
č.
106/1999
S b .,
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon"), ve znění: „Na
základě zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím
žádám o informaci, jaké mimořádné odměny dostali jednotliví vedoucí
odborů a oddělení v letech 2000 až 2010. U jednotlivých odměn žádám
o stručný popis za co byla odměna udělena, ne o její konkrétní
výši." (dále jen „žádost"), upřesněnou po výzvě povinného subjektu
ze dne 31. 8. 2010 dopisem žadatele ze dne 6. 9. 2010 v tom smyslu,
že se jedná o vedoucí oddělení a odborů Magistrátu města Zlína.
V souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Vám tímto oznamujeme,
že za poskytnuti informací dle Vaší žádosti budeme požadovat úhradu
stanovenou na základě Sazebníku úhrad za poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů", platného k 25. 8. 2010, (dále jen „Sazebník"), a
to v následující výši a struktuře:
1) Úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledáváni informaci
Celkový čas strávený vyhledáváním informací požadovaných v žádosti
je
tvořený
součtem
těchto
dílčích
časů,
které
vyhledáváním
informací strávili jednotliví pracovníci Oddělení personálního a
vzdělávání Magistrátu města Zlína (dále jen „OPaV MMZ"):
-

-
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Dílčí časy strávené vyhledáváním si příslušní pracovníci OPaV MMZ
průběžně zapisovali a po skončení vyhledávání byl součtem těchto
dílčích časů zjištěn celkový čas strávený vyhledáváním požadovaných
informací.
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Popis vyhledávání informací:
Část
informaci
požadovaných v žádosti
vytvořeni těchto informací (jednalo se
2002) uloženo pouze v listinné podobě
šanonech v archivu povinného subjektu
Zlín. Archivační krabice a šanony musely
vyhledány jedním z pracovníků OPaV MMZ.

bylo
s ohledem na dobu
o období od roku 2000 do
v archivačních krabicích a
na adrese Lorencova 3346,
být nejprve v tomto archivu

Poté bylo nutno v těchto archivačních krabicích a šanonech vyhledat
jednotlivé listinné složky s listinnými podklady,
týkajícími se
zdůvodnění odměn jednotlivých vedoucích odborů a oddělení povinného
subjektu (dále jen „vedoucí") za jednotlivé měsíce resp. kalendářní
čtvrtletí.
V listinné
podobě
v šanonech
byly
uloženy
také
podklady
se
zdůvodněním odměn za roky 2003 až 2010, avšak tyto se již nacházely
přímo na pracovišti OPaV MMZ (v příručním archivu) . I z těchto
šanonů bylo nutno vyhledat příslušné listinné složky s listinnými
podklady, týkajícími se zdůvodnění odměn jednotlivých vedoucích.
Výjimkou byly podklady týkající se:
některých individuálních odměn vedoucích odborů a samostatných
oddělení za období 2005 až 2010 a
všech ostatních odměn vedoucích odborů a samostatných oddělení za
období 2005 až 2010,
které se podařilo dohledat v elektronické podobě.
V jednotlivých listinných složkách, vyhledaných ze shromážděných
archivačních krabicí a šanonů, bylo nutno vyhledávat jednotlivé
listinné podklady,
týkající se důvodů odměn vedoucích,
a dále
v těchto jednotlivých listinných podkladech vyhledávat požadované
důvody odměn vedoucích.
Vyhledané údaje bylo nutno dále zpracovávat formou přepisu do
hromadného elektronického souboru, avšak uhrazení nákladů vzniklých
v souvislosti s časem stráveným tímto zpracováním povinný subjekt
již po
žadateli nově nepožaduje,
a to v souladu rozhodnutím
Krajského
úřadu Zlínského kraje,
Odboru právního
a Krajského
živnostenského úřadu, ze dne 20. 1. 2011, č. j. KUZLK/2249/2011,
Při zpracování podkladů týkajících se:
některých individuálních odměn vedoucích odborů a samostatných
oddělení za období 2005 až 2010 a
všech ostatních odměn vedoucích odborů a samostatných oddělení za
období 2005 až 2010,
které se podařilo dohledat v elektronické podobě,
bylo v zájmu
zrychlení a zefektivnění zpracovacího procesu postupováno tak, že
z těchto elektronických souborů byly vymazány osobní údaje. Náklady
na toto zpracování rovněž nejsou nově po žadateli požadovány, a to v
souladu rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru právního
a Krajského živnostenského úřadu, ze dne 20.
1. 2011,
č. j.
KUZLK/2249/2011.

Výpočet úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
Celkový čas strávený vyhledáváním požadovaných informací činil 1 689
minut.
Zpoplatněný
čas
požadovaný
povinným
subjektem
za
požadovaných informací činil 1 629 minut (1 68 9 minut
v souladu bodem 4 Sazebníku).
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vyhledávání
- 60 minut

Sazba úhrady za vyhledáváni informaci činí
Sazebníku 190 Kč/hodinu zpoplatněného času.
Výpočet úhrady za vyhledávání
s bodem 4 Sazebníku následovně:
(1 689 minut - 60 minut)
KČ.

informací

* 190/60 = 1 629

je

v souladu

s

stanoven

v

bodem

4

souladu

minut * 190/60 = 5 158,-

2) Úhrady za opatření technických nosičů da t :
■ úhrada za CD ROM nosič ..............................
(paušální sazba)
3) Úhrady za odeslání informace žadateli:
■ úhrada za balné ........................
(paušální sazba)
■ úhrada za poštovní služby ............
(dle aktuálního ceníku Česká pošta, s. p.)

12, - Kč

10,- Kč
39,-

Kč

Celkové
náklady
požadované
povinným
subjektem
v souvislosti
poskytnutím informací požadovaných v žádosti činí částku 5 219.(součet úhrad vyčíslených výše pod body 1) až 3)).

s
Kč

Úhrady za odeslání informace žadateli (vyčíslené výše pod bodem 3)) se
nevyžadují v případě,
že si žadatel informaci vyzvedne osobně na
Městském informačním a turistickém středisku Magistrátu města Zlína a
podepíše protokol o tomto vyzvednutí informace. V případě osobního
vyzvednutí informací požadovaných v žádosti tedy činí celkové náklady
požadované povinným subjektem v souvislosti s poskytnutím informací
částku 5 170,- K č .
Informace požadované
na
základě
žádosti Vám budou poskytnuty po
zaplacení částky 5 219,- Kč (resp. částky 5 170,- Kč v případě osobního
vyzvednutí požadovaných informací), kterou je nutno v souladu s § 17
odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. uhradit do 60 dnů ode dne doručení této
výzvy,
a
to buď hotovostně
v pokladně
povinného
subjektu
nebo
hotovostním či bezhotovostním převodem na příjmový účet povinného
subjektu č.
3049002/0800.
V případě jakéhokoli typu platby uveďte
variabilní symbol 1200.
Tato výzva k úhradě nákladů je vyhotovena a žadateli zasílána na
základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru právního a
Krajského
živnostenského
úřadu,
ze
dne
20.
1.
2011,
č.
j.
KUZLK/2249/2011, ve kterém bylo povinnému subjektu uloženo sjednat
nápravu pokud jde o úhradu za poskytnutí informaci na základě žádostí
žadatele ze dne 25. 8. 2010, a to tak, aby byla požadovaná úhrada
v souladu
s právními
předpisy,
tzn.
(dle
zdůvodnění
uvedeného
rozhodnutí), aby povinný subjekt účtoval žadateli pouze skutečný čas
strávený
mimořádně
rozsáhlým
vyhledáváním
informací,
nikoli
čas
strávený zpracováním těchto informací.

Poučení o opravných prostředcích:
Proti
výši
úhrady
požadované
povinným
subjektem
v souvislosti
s vyhledáním informací lze podat v souladu s § 16a odst. 1 písm. d)
zákona stížnost ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, prostřednictvím
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Městského informačního a turistického střediska
Zlína, a to do 30 dnů ode dne doručení této výzvy.

Magistrátu

statutam i «
Zlín K f
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