
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis: 29.10.2019                                                                                  Rosalota, s.r.o. 
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Vyřizuje:  Bc. Vlastimil Ševr 

E-mail:  vlastimil.sevr@pribram.eu 

Telefon:  60127200 

 

 

 

 

Vážený pane jednateli, 

 

dne 29.10.2019 obdrželo město Příbram Vaši žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), ve které požadujete tyto informace: 

 

1) Kolik zaměstnanců má nově zřízené Městské kulturní centrum v Příbrami? 

2) Jaké jsou mzdové náklady na zaměstnance (měsíční)? 

3) Jaká je náplň nově zřízené organizace? 

4) Jaké jsou ostatní náklady spojené s provozem Městského kulturního centra? 

5) Kdo a za jaké mzdové náklady před zřízením Městského kulturního centra vykonával? 

 

Město Příbram, Městské kulturní centrum Příbram (organizační složka bez právní subjektivity), jako povinný subjekt (dále jen 

„povinný subjekt“) ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) posoudil Vaši žádost a sděluje následující informace: 

 

Bod 1) 

Povinný subjekt v souladu s § 3, odst. 5 zákona odkazuje na zveřejněnou informaci: 

https://pribram.eu/files/post/100517/usnesen%C3%AD%20RM%202019-06-10.pdf (www.pribram.eu – Město Příbram – informace 

o samosprávě – Rada města – Usnesení rady města – Rada 10.06.2019 – bod 26 – R.usn.č.602/2019). 

Tuto zveřejněnou informaci dále doplňujeme o sdělení, že v současné době jsou obsazena 3 pracovní místa (včetně vedoucího 

organizační složky). 

 

Bod 2) 

Mzdové náklady na zaměstnance za měsíc září 2019 činily celkově 103.126,00 Kč, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní 

zabezpečení. 

 

Bod 3) 

Povinný subjekt v souladu s § 3, odst. 5 zákona odkazuje na zveřejněnou informaci: https://pribram.eu/files/post/103120/9_an.pdf 

(www.pribram.eu – Město Příbram – informace o samosprávě – Zastupitelstvo města – Přehled zasedání, programů a usnesení v 

období od 2018-2022 (vč. podkladů k projednání) – 7. zasedání podklady – bod 9). 

 

Bod 4) 

Povinný subjekt Vám sděluje, že od zřízení organizační složky (tzn. od 01.09.2019) do doby podání žádosti o informace (tedy do 

29.10.2019) byly hrazeny tyto náklady:  

- Vybavení kanceláře – 95.992,00 Kč 

- Kancelářské potřeby – 21.986,00 Kč 

- Telefonní poplatky – 328,88 Kč 

- Zhotovení klíčů od MKC Příbram – 330,00 Kč 

- Vstupní lékařská prohlídka – 1.042, Kč 

- Čištění ubrusů – 196,00 Kč 

 



 

 

Bod 5) 

Vzhledem k tomu, že dle § 2, odst. 4 zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a 

vytváření nových informací Vám povinný subjekt sděluje, že žádost odkládá.  

Povinný subjekt posoudil tento bod Vaší žádosti a došel k závěru, že v tomto případě neexistuje relevantní informace, která by 

mohla být poskytnuta, nebyla vytvořena žádná analýza pro posouzení nákladů na jednotlivá pracovní místa a v tomto konkrétním 

případě toto ani není možné, tzn. že povinný subjekt ji ani dobrovolně nemůže vytvořit. 

Před zřízením Městského kulturního centra Příbram, organizační složky bez právní subjektivity byly některé činnosti zajišťovány 

zaměstnanci zařazenými do Městského úřadu Příbram, Odboru školství, kultury a sportu a některé činnosti ani realizovány nebyly. 

V případě zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Příbram a v případě zaměstnanců města zařazených do 

organizační složky bez právní subjektivity jde o výkon jiného druhu práce, který byl/je uveden v pracovní smlouvě – v prvém 

případě byly navíc vykonávány i činnosti, které se týkají výkonu přenesené působnosti.  

Odměňování zaměstnanců v těchto dvou odlišných kategorií se sice řídí stejným Nařízením vlády České republiky č. 317/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, nicméně v případě těchto druhů práce je 

odlišné platové zařazení (platová třída) a výpočet platu se řídí podle jiných příloh.  

Na základě výše uvedeného vyplývá, že povinný subjekt není schopen jednotlivé údaje porovnat tak, aby nedocházelo ke zkreslení 

informací a není schopen vytvořit analýzu, kdy vstupní data jsou tak rozdílná. 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Bc. Vlastimil Ševr 

Vedoucí MKC Příbram 


