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Vážený pane magistře, 
 
 
povinný subjekt obdržel dne 18. 3. 2016 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 

Na základě Vaše požadavku Vám poskytujeme Vámi požadované informace. 

 
ÚŘEDNÍCI SMO 
 
1) Průměrná výše platu úředníků SMO v roce 2015 

(bez toho, aby do této výše byli počítáni vedoucí úředníci) 24.038 Kč 

2) Průměrná výše ročních odměn úředníků SMO v roce 2015 
(bez toho, aby do této výše byli počítáni vedoucí úředníci) 11.438 Kč 

 
VEDOUCÍ ÚŘEDNÍCI SMO 
 
3) Průměrná výše platu vedoucích úředníků SMO v roce 2015 
 39.801 Kč 

4) Průměrná výše ročních odměn vedoucích úředníků v roce 2015 
 47.890 Kč 

 
VÝŠE ODMĚN VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ SMO (POŘADÍ – NEJVYŠŠÍ A NEJNIŽŠÍ ODMĚNY) 
 
5) Nejvyšší celková roční odměna   

přesná výše  

vedoucí odboru:  
Titul, příjmení, jméno  
 
5) Nejvyšší celková roční odměna   
přesná výše  

Váš dopis zn:       

Ze dne: 18. 3. 2016 

Naše značka: MMOP  44728/2016 / PERS 

Vyřizuje: Ing. Magda Handlosová 

Pracoviště: PERS 

Telefon: 553 756 223  

Fax: 553 756 141 

E-mail: magda.handlosova@opava-city.cz 

Datum: 18. 4. 2016 
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vedoucí oddělení:  
Titul, příjmení, jméno  
  
6) Nejnižší  celková roční odměna  

přesná výše   

vedoucí odboru:  
Titul, příjmení, jméno   
  
6) Nejnižší  celková roční odměna  

přesná výše   

vedoucímu oddělení:  
Titul, příjmení, jméno   
 
 
 

Statutární město Opava jako povinný subjekt prostřednictvím Magistrátu města Opavy poskytuje žadateli 

požadované informace v požadovaném rozsahu.   

 

Ohledně poskytnutých informací však povinný subjekt žadatele upozorňuje: povinný subjekt 

konstatuje, že tyto jsou poskytovány, ač pouze jeden z vedoucích zaměstnanců, kteří byli osloveni, dal 

souhlas se zveřejněním těchto údajů třetí osobě, což je rozhodnou skutečností při uplatňování právních 

nároků těchto zaměstnanců z neoprávněného nakládání s těmito informacemi, či jejich zneužitím. 

Povinný subjekt jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZOOÚ), Vám jako žadateli 

sděluje, že přiložený dokument obsahuje osobní údaje. Tyto údaje jsou Vám jako žadateli poskytnuty k Vaší 

vlastní žádosti na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  

 

Dle ustanovení § 4 písm. o) ZOOÚ jste jako fyzická osoba příjemcem těchto osobních údajů. Pokud, dle § 3 

odst. 3 ZOOÚ, tyto údaje použijete k jinému účelu, než výlučně pro osobní potřebu, musí se dál řídit 

ustanoveními ZOOÚ.   

 

Při jakémkoliv zpracování osobních údajů, kterým se dle § 4 písm. e) ZOOÚ, mimo jiné, rozumí  

i ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, předávání, šíření a zveřejňování, postupujte dle § 5 ZOOÚ. 

Zejména je nutný dle § 5 odst. 2 a 4 ZOOÚ souhlas subjektu údajů (osoby, které se osobní údaje týkají), se 

zpracováním těchto údajů, v tomto souhlasu musí být uveden, mimo jiné, i účel zpracování a tento souhlas 

musí být žadatel schopen kdykoliv během případného zpracování poskytnutých údajů prokázat.   

 

Zvláštní upozornění zasluhuje ustanovení § 10 ZOOÚ, kdy při zpracování osobních údajů nesmí subjekt 

utrpět újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a musí být ochráněn před 

neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.  

 

Je potřeba zabezpečit dle § 13 ZOOÚ osobní údaje před neoprávněným nebo nahodilým přístupem.  

Tato povinnost platí po celou dobu zpracování údajů.  
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Dle § 27 ZOOÚ mohou být data uložena mimo území Evropské unie jen se souhlasem subjektu údajů. 

Pokud dojde k naplnění některého z ustanovení § 44 odst. 2, hrozí od Úřadu na ochranu osobních údajů za 

takovýto přestupek pokuta až 1 000 000 Kč.  

 

V případě neoprávněného nakládání s osobními údaji by mohla dotčeným osobám vzniknout škoda, 

případně jiná újma, které se tyto osoby mohou domáhat občanskoprávní cestou. Zneužití poskytnutých 

osobních údajů by dle míry intenzity mohlo mít i trestněprávní důsledky.      

 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Tomáš Elis 
tajemník  
Magistrátu města Opavy 
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