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Poskytnutí informace v souladu se zákonem . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 
k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“) formou poskytnutí 
všech požadovaných informací  

 

Povinný subjekt obdržel dne 2. 2. 2015 písemnost vedenou pod zna kou PaKo 2015/02/01 ozna enou  
jako „Žádost o informace podle zákona . 106/1999 Sb.“, kterou žadatel žádal o poskytnutí informace týkající 
se plat , osobního ohodnocení, všech p íplatk  a mimo ádných odm n, v etn  stru ného od vodn ní  
jejich poskytnutí editel m p ísp vkových organizací m sta, a to po jednotlivých m sících za období leden 
2014 až prosinec 2014. Následn  stanovil žadateli dne 11.2.2015 úhradu za poskytnutí informace s tím,  
že Krajský ú ad Moravskoslezského kraje (dále jen „nad ízený orgán“) rozhodnutím .j. MSK 30576/2015  
ze dne 16.3.2015 (dále jen „rozhodnutí“) p ikázal povinnému subjektu, aby sjednal nápravu k požadavk m 
úhrady náklad  za poskytnutí informace.   

P estože povinný subjekt nadále zastává odlišný právní názor co do oprávn nosti úhrady náklad   
za informování pom rn  rozsáhlého po tu dot ených subjekt  ve smyslu poslední v ty odstavce prvního 
ustanovení § 17 zákona, je v daném p ípad  vázán názorem nad ízeného orgánu. 

Magistrát m sta Opavy jako povinný subjekt sjednává ve v ci shora uvedené žádosti nápravu tím,  
že požadované informace žadateli poskytuje v p íloze tohoto p ípisu. Jelikož bylo zjišt no, že požadované 
informace jsou p ílohami materiál  projednávaných v RMO, byly tyto informace z jednotlivých materiál  
p íslušnými zpracovateli t chto materiál  shrnuty a zaslány na personální odd lení, které je zpracovalo  
do p iložené tabulky, a jsou žadateli poskytnuty bez stanovení úhrady za poskytnutí informací.   

Požadované informace jsou žadateli zasílány ve formátu „jméno, funkce, tarifní plat do 31. 10. 2014,  
tarifní plat od 1. 11. 2014, osobní p íplatek, zvláštní p íplatek, specializa ní p íplatek, souhrn odm n  
za rok 2014, zd vodn ní odm n.“ Vzhledem k tomu, že každý zam stnanec je v souladu s na ízením vlády 
. 564/2006 Sb. za azen do platové t ídy, do které je za azena nejnáro n jší práce, kterou vykonává nebo 
ídí, a do platového stupn  dle zapo itatelné praxe, je zbyte né opisovat každý m síc u každého stejný 

stanovený plat. Z tohoto d vodu je uveden plat do 31. 10 2014 a plat od 1. 11. 2014, kdy došlo novelizací  
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na ízení vlády . 564/2006 Sb., o platových pom rech zam stnanc  ve ve ejných službách a správ , ve 
zn ní pozd jších p edpis , k navýšení platového tarifu o 3,5%. Toto se netýká editele M stských les  
Opava, který má fixní mzdu. 

 

 

„Otisk ú edního razítka“ 

 

JUDr. Tomáš Elis v. r. 
tajemník  

 

 

P íloha: tabulka s požadovanými informacemi 




