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Povinný subjekt:       Statutární město ostrava, se sídlem prokešovo náměstí l803/8,
Moravská Ostrava, 702 00  0strava, IČ0 00845451

Žádost o poskytnutí informací

V souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění, Vás
tímto žádám o sdělení následuj ících infomací a poskytnutí kopií dokumentů obsahuj ících požadované
informace:

1.   Kolik  činí  měsíčně  plat  ředite]ů  příspěvkových  organizací,  vykonávajících  činnost
mateřské  školy,  základní  školy  nebo  případně  střední  ško]y,  jejichž  zřizovate]em  je
Statutární město Ostrava (včetně jejích městských obvodů)?

•    Žádám vás u každého z ředitelů o uvedení těchto konkrétních skutečností:

a.    Do které platové třídyje ředitel zařazen?

b.   Do kterého platového stupně je ředitel zařazen?

c.    Kolik činí platový tarifředitele?

d.   Ve kterém stupni řízení dle § 124 zákoníku práceje ředitel zařazen?

e.    Kolik činí příplatek za vedení?

Strana - 1 - (celkem 2)



f.    Kolik činí osobní příplatek dle §  131 zákoníku práce,je-li řediteli poskytován?

g.   Kolik činily odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného
pracovního úkolu dle §  134 zákoníku práce, které byly řediteli poskytnuty v roce
2020, byly-li poskytnuty?

h.   V případě, že je řediteli poskytována nebo byla v roce 2020 jiná odměna nebo jiné
peněžité  plnění  v souvislosti   svýkonem  jeho  práce,   žádám   Vás  zároveň  o
poskytnutí těchto infomací.

i.    Činnosti   kterých   škol   a  školských  zařízení  a  služeb  příspěvková  organizace
vykonává?

j.    Kolik dětíje vzděláváno v mateřské škole, vykonává-li příspěvková organizace tuto
činnost?

k.   Kolik žáků je vzděláváno  v základní  škole,  vykonává-li příspěvková organizace
tuto činnost?

1.    Kolik žákůje vzděláváno ve střední škole, vykonává-li příspěvková organizace tuto
činnost?

m.  Kolik zaměstnanců má příspěvková organizace, jej ímž je ředitelem?

n.   Jaká je organizační struktura v této příspěvkové organizaci? Kolik zaměstnanců je
v prvním stupni řízení, kolik ve druhém stupni řízení atd.?

•    Kvýše  uvedeným  informacím  Váš  žádám  o  poskytnutí  kopie  aktuálně  účinných
platových výměrů.

•    Máte   k odměňování   ředitelů   školských   příspěvkových   organizací  vypracovaný
metodický pokyn či jiný dokument, podle kterého se stanovuje plat a odměny řediteli?
Jestliže ano, žádám Vás o poskytnutí kopie takového dokumentu.

V případě, že budete požadovat úhradu za poskytnutí infomací, Žádám Vás tímto o oznámení výše
této  úhrady.  Mám  však za to,  že  se  v tomto případě  nejedná  o  mimořádně  rozsáhle  vyhledávání
informací, a Vám, jako povinnému subjektu, nevzniká nárok na úhradu ve smyslu § 17 odst.1 zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění.

Za poskytnutí infomací a kopií dokumentů obsahujících požadované informace v elektronické formě
Vám děkuji.

S úctou
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Magistrát města Ostravy
odbor školství a sportu

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Datum:

SMO/169869/21/Šas
S-SMO/162200/21/Šas.

2021-03-30

Částečné poskytnutí informací

Odbor školství a sportu Magistrátu města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 26.03.2021
Vaši žádost o poskytnutí infomací dle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, ve
znění  pozdějších  předpisů  (dále jen  „zákon  o  svobodném  přístupu  k informacím").  V podané  žádosti
požadujete sdělení následujících infomací:

1.   Ko]ik činí měsíční plat ředitelů příspěvkových organizací, vykonávajících činnost mateřské
ško]y, základní ško]y nebo případně střední ško]y, jejichž zřizovate]em je Statutární město
Ostrava (včetně jejich městských obvodů)?

•     Žádám vás u každého z ředite]ů o uvedení těchto konkrétních skutečností:

a.    Do které platové třídyje ředitel zařazen?

b.    Do kterého platového stupně je ředitel zařazen?

c.    Kolik činí platový tarifředitele?

d.    Ve kterém stupni řízení dle §  124 zákonviku práceje ředitel zařazen?

e.    Kolik činí příplatek za vedení?

f.     Kolik činí osobní příplatek dle §  131 zákoníku práce, je-1i řediteli poskytován?

g.    Kolik  činily  odměny  za  úspěšné  splnění  mimořádného  nebo  zvlášť  významného
pracovního úkolu  dle  §  134  zákoníku práce,  které byly řediteli poskytovány v roce
2020, byly-li poskytovány?

h.    V případě,  že je řediteli poskytována nebo byla v roce 2020 jiná odměna nebo jiné
peněžité plnění v souvislosti s výkonem jeho práce, žádám Vás zároveň o poskytnutí
těchto infomací.

i.     Činnosti   kterých   škol   a   školských   zařízení   a   služeb   příspěvkové   organizace
vykonává?
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j.     Kolik dětí je vzděláváno v mateřské škole, vykonává-li příspěvková organizace tuto
činnost?

k.    Kolik žáků je vzděláváno v základní škole, vykonává-li příspěvková organizace tuto
činnost?

1.     Kolik žáků je vzděláváno ve střední škole, vykonává-li příspěvková organizace tuto
činnost?

m.  Kolik zaměstnanců má příspěvková organizace, jejímž je ředitelem?

n.    Jaká je  organizační  struktura v této  příspěvkové  organizaci?  Kolik  zaměstnanců je
v prvním stupni řízení, kolik ve druhém stupni řízení atd.?

•     Kvýše   uvedeným   informacím   Vás   žádám   o   pos]qrtnutí   kopie   aktuá]ně   účinných
platových výmětů.

•     Máte    kodměňování    ředitelů    ško]ských    příspěvkových    organizací    vypracovaný
metodic]ý pokyn či jiný dokument, podle kterého se stanovuje plat a odměny řediteli?
Jestli ano, žádám Vás o poskytnutí kopie takového dokumentu

dále jen „žádost".

Statutámí město Ostrava je zřizovatelem pouze firemní mateřské školy a tudíž může poskytnout infomace
vztahující se jen k dané příspěvkové organizaci.

Další mateřské  školy,  základní  školy,  případně  střední  školy,  ohledně nichž požadujete  infomace, jsou
zřizovány  jednotlivými  městskými  obvody  či  Moravskoslezským  krajem  a  tyto  subjekty  tedy  také
disponují požadovanými infomacemi.  S žádostí o tyto infomace se tedy můžete obrátit přímo na tyto
subjekty. Magistrát města Ostravy tyto infomace nemá a ani je ze zákona není povinen mít.

V souladu s ust.  §  14  odst.  5  písm.  d) zákona o  svobodném přístupu k informacím  poskytuje povinný
subjekt k výše uvedené žádosti následující informace.

K bodu i.
-     Mateřská  škola - předškolní  vzdělávání  a výchova  dětí  podle  vzdělávacích  programů  a podle

zákona   č.   561/2004   Sb.,   o   předškolním,   základním,   středním,   vyšším   odbomém   a  jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

K bodu j.
-     V mateřské školeje vzděláváno 24 dětí

K bodu k.
-     Příspěvková organizace tuto činnost nevykonává

K bodu 1,
-     Příspěvková organizace tuto činnost nevykonává

K bodu m.
-     Příspěvková organizace má 4 zaměstnance

K bodu n.
-     Ředitelka, je zařazena ve 2. stupni řízení, řídí přímo 3 pracovníky
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V příloze zasíláme Zásady pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, jejich zřizovatelem
je statutámí město Ostrava.

K dotazům  pod body  a.,  b.,  c.,  d., e.,  f., g.,  h. včetně  kopie  p]atového výměru  budete  samostatným
přípisem  vyzván  kjejich  upřesnění ve  smyslu  ust. § 14  odst.  5  písm.  b)  zákona o  svobodném  přístupu
k infomacím, který stanoví, že povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že je žádost nesrozumitelná,
není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do
sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení
výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

S pozdravem
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Magistrát města Ostravy
odbor školství a sportu

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Datum:

SMO/169869/21/Šasfl
S-SMO/162200/21/Šasfl

2021-03-30

Pan

Výzva  kdoplnění  žádosti  o  poskytnutí  informace  pod]e  §  14  odst.  5  písm.  b)  zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odbor školství a sportu Magistrátu města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 26.03.2021
Vaši žádost o poskytnutí infomací dle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, ve
znění  pozdějších  předpisů  (dále jen  „zákon  o  svobodném  přístupu  k infomacím"),  týkající  se  platu  a
odměn ředitelů příspěvkových organizací, vykonávajících činnost mateřské  školy,  základní školy, popř.
střední školy, jejichž zřizovatelem je Statutámí město Ostrava.

Jelikož Vámi požadované infomace se vztahují i k osobním údajům ředite]]qr riremní mateřské ško]y,
příspěvkové  organizace,  jejichž  ochrana je  upravena  zvláštními  právními  předpisy,  z důvodu  střetu
rovnocenných ústavně zaručených práv na svobodný přístup k infomacím a na ochranu osobních údajů,
Magistrát  města, Ostravy  posuzuje  případné  poskytnutí  infomace  dle  platné  legislativy  a judikatury,
zejména nálezu Ustavního soudu sp. zn. IV. US 1378/16.

Shora uvedený nález Ústavního soudu stanovuje mimo jiné tuto podmínku:

Žadatel o inf;ormaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. ,, společenského hlídacího psa`` .

Vzhledem k tomu, že z obsahu Vaší žádosti není zřejmé, zda uvedenou podmínku splňujete, vyzýváme
Vás  vtomto  smys]u  kupřesnění  žádosti,  a  to  ve  lhůtě  do  30  dnů  ode  dne  doručení  této  výzvy.
V opačném případě bude rozhodnuto o odmítnutí Vaší žádosti.

S pozdravem
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Magistrát města Ostravy
odbor školství a sportu

Vaše Žnaěka:
Ze dne:
Č.  j.:

Sp.  zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Datum:

SMO/246729/21/Šas/
S-SMO/162200/21/Š@

2021-05-07

ROZHODNUTÍ

Odbor školství á sporhi Magistrátu města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") ve smyslu ust. § 2 odst.  1
zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu   k  infomacím, ve znění pozdějších   předpisů   (dále  jen
„zákon   o svobodném   přístupu k infomacím"), rozhodl o žádosti pana Mgr.

 (dále jen „žadatel ), která byla povinnému
subjektu doručena dne 26.03 .2021 (dá]e jen „žádost")

takto:

Dle  ust.  §   14  odst.  5  písm.  b)  ve  spojení  sust.  §   15  odst.1  zákoma  o  svobodném  přístupu
kinformacím  se  žádost  žadatele  doručená  povinnému  subjektu  dne  26.03.2021   o  poskytnutl'
informací částečně odmítá tak, že nebudou poskytnuty tyto požadované informace:

„1.  Kolik činí měsíční plat ředitelů přl'spěvkových  organizaci',  v}Jkonávajících  činnost mateřské
školy, základní školy nebo případně střední školy, jejichž zřizovatelem je Statutámí město Ostrava
(včetně jejich městských obvodů)?
•     Žádám vás u každého z ředitelů o uvedení těchto konkrétních skutečností:

a.    Do které platové třídyje ředitel zařazen?
b.    Do kterého platového stupně je ředitel zařazen?
c.    Kolik činí platový tarifředitele?
d.    Ve kterém stupni řízení dle § 124 zákoniku práceje ředitel zařazen?
e.    Kolík činí příplatek za vedení?
f.     Kolik činí osobní příplatek dle §  131 zákoníku práce, je-li řediteli poskytován?
g.    Kolik  činily  odměny  za  úspěšné  splnění  mimořádného  nebo  2wlášť  významného

pracovního  úkolu  dle  §  134  zákoníku práce,  které byly ředíteli poskytovány v roce
2020, byly-li posk}ftovány?

h.    V případě, že je řediteli poskytována nebo byla v roce 2020 jiná odměna nebo jíné
peněžité p]nění v souvislosti s výkonem jeho práce, žádám Vás zároveň o poskytnutí
těchto informací.

•     K výše  uvedeným  infomacím Vás žádám  o poskytnutí kopie  aktuálně  účinných platových
výměrů.„
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Odůvodnění:

Povimý   subjekt   obdržel   dne   26.03.2021   od   žadatele   žádost   oposkytnutí   Ínfomaci'   d]e   zákona
o   svobodném   při'stupu   k infomaci'm.   V podané   žádosti   bylo   požadováno  poskytnutí   následujících
infomací:

„1. Kolik činí měsíční plat ředitelů příspěvkových organizací, vykonávajících čínnost mateřské
školy, základní ško]y nebo případně střední školy, jejichž zřízovatelem je Statutární město
Ostrava (včetně jejich městských obvodů)?
•   Žádám Vás u každého z ředitelů o uvedení těchto konki.étních skutečností:

a.   Do které platové třl'dyje ředitel Žařazen?
b.  Do kterého p]atového stupně je řeďtel zařazen?
c.   Kolik činí platový tarif ředitele?
d.   Ve kterém stupni řl'zení dle § 124 zákoniku práce je ředitel zařazen?
e.   Kolik činí příplatek za vedení?
f.   Kolik činí osobní příplatek dle §  131 zákoníku práce, je-li řediteli poskytován?
g.   Kolik  činily  odměny  za  úspěšné  splnění  mimořádného  nebo  zvlášť  výzmamného

pracovního  úkolu  dle  §  134  zákoníku práce,  které byly řediteli poskytovány v roce
2020, byly-li poskytovány?

h.  V případě, že je ř€diteli poskytována nebo byla v roce 2020 jiná odměna nebo jiné
peněžíté plnění v souvis]osti s výkonem jeho práce, žádám Vás zároveň o poskytnutí
těchto infomací.

i.    Čirmostí   kterých   škol   a   školských   zařl'zení   a   služeb   příspěvkové   organizace
vykonává?

j.   Kolik dětí je vzděláváno v mateřské  škole,  vykonává-lí příspěvková organizace tuto
čimost?

k.   Kolik žáků je vzděláváno v základni' škole, vykonává-li příspěvková organizace tuto
činnost?

1.   Kolik žáků je vzděláváno ve  středni' škole,  vykonává-li příspěvková organizace tuto
činnost?

m.Kolikzaměstnancůmápříspěvkováorganizace,jejímžjeředitelem?
n,  Jaká je  organizační  struktura v této  příspěvkové  organizaci?  Kolík  zaměstnanců je

v prvním stupni řízení, kolik ve druhém stupni řízení atd.?
•   K`Ýše   uvedeným   informacím   Vás  žádám   o   poskytnutí   kopie  aktuálně   účinných

platových výmětů.
•   Máte    k odmčňováni'    ředitelů    ško]ských    příspěvkový€h    organizací    vypracovaný

metodický pokyn či jiný dokument, pod]e kterého se stanovuje p]at a odměny řediteli?
Jestli ano, žádám Vás o poskytnutí kopie takového dokumentu."

V souladu s ust.  §  14 odst.  5 pi'sm. d) zákona o svobodném přístupu k ínformacím povinný subjekt dne
30.03.2021  žadateli přípisem č.j.  SMO/169869/21/Šas,  sp.zn.  S-SMO/162200/21/Šas poskytl infomace

požadované pod   body i., j., k., 1., m., n. žádosti a zároveň byly posůtnuty Zásady pro stanovení
odměnředite]ůmpříspěvkovýchorganizací,jejichžzřizovatelemjestatutárníměstoOstrava.

Ust. §  14 odst. 5 písm. b) zákona o svobodném přístupu k infomacím uvádí, že povinný subjekt posoudí
žádost  a  v  případě,  že je  žádost  nesrozumitelná,  není  zřejmé, jaká  infomace je  požadována,  nebo je
formulována při'liš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání Žádosti, aby žádost upřesnil,
neupřesni'-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

P.nqeMn:Pk°.3..:#,2.L] ,ě^Pa°Yj:Ý. ,, :.T.9.U|e_F±._ , ř?.dat9],í,    Z.a?+lal.   Pod   ^ č.j.      SMO/169869/21/Šas,      sp.7.n.L+i.TjLu/  1 U7 0U7/ .4 J / OflD)s.sMo,]622oo,2L,Šasvýz+ukupřvesněníjehožádostítkonkrgá„ědo,tá;ůpodbodya.,b.,c.,d.,
h. včetně kopíe platových výměrů uvedených výše) s tím, že k požadovanému upřesněn{ byla
c]+Qnr``rzitin  lL.°`+n   en  ,1_.r  _J   ]_L.__y  _     r  ,  r .,.., .L   _  T______  ,  _.._.L.`,..   `~[,L `,L.l|V[[L   l+jí|.L   ILCLuaL.5iistanovenalhůta30dni'oddoruěenítétový2wy.Výzvabylažadatelidoručenadojehodatovéschránkydne
01.04.2021.  Dne  30.4.2021  však  staiiovená  lhůta  uplynula,  aniž  by  vjejím  průběhu  žadatel  na  výzvu
jakkolivreagova].Žadateltedyvestanovenélhůtěneprovedlpožadovanéupřesněnísvéžádosti.
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Vzhledem k výše uvedeným  skutečnostem nemohl povínný subjekt postupovat jínak, než že žádost ve
smyslu ust. §  14 odst. 5 písm. b) ve spojení s ust. § 15 odst.1 zákona o svobodném přístupu k infonnacím
částečně odmítl.

Poučení

Proti tomuto rozhodTiutí lze dle ust.  §  16 odst.  1  zákona o svobodném při'sLupu k infomacím   ve spojení
ust.  §  83  odst.  1  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  podat  odvolání.
Odvolací  lhůta  číní  15  diiů  ode  dne  o2mámení  rozhodnutl'.  Odvolání  se  podává  ke  K+ajskému  úřadu
MoravskoslezskéhokrajeprostřednictvímodboruškolstvíasportuMagistrátuměstaOstravy.

"otisk

Prokešovo nám. 8, 729 30 0strava
3/3        www. ostrava. cz

posta@ostrava.cz

Ič 00845 451  DIČ CZ 00845 451
číslo účtu 27-1649297309/0800
lD DS 5zubv7w

®8FEĚffi#ffi!!!


