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Poskytnutí informace na základě Vaší žádosti 

 
Dne 24. 8. 2022 byla statutárnímu městu Olomouci jako povinnému subjektu doručena Vaše 
žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V ní jste požádali o informace týkající se 
periodického tisku vydávaného naším městem ve smyslu tiskového zákona.  

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám požadované 
informace poskytujeme za odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce v členění dle Vaší 
žádosti. 
 
Ad 1) Samospráva nemá v souvislosti s vydáváním čtvrtletníku Olomoucký senior zřízenu 
redakční radu. 
 
Ad 2) Samospráva nemá vnitřní psaná pravidla pro tvorbu obsahu čtvrtletníku Olomoucký 
senior. 
 
Ad 3) Náklad jednoho čísla čtvrtletníku Olomoucký senior je 5 000 výtisků, ročně vycházejí čtyři 
čísla, tj. celkem 20 000 výtisků časopisu. 
 
Ad 4) Náklady hrazené z rozpočtu samosprávy na vydávání čtvrtletníku Olomoucký senior 
(podle cen roku 2021):  

a) Náklady na služby související s tvorbou časopisu za rok (tj. 4 čísla časopisu), řešené 
externími dodavateli: 
 - grafické práce:   12 000 Kč včetně DPH 
 - korektury:  4 000 Kč včetně DPH 
 - tisk:             139 040 Kč včetně DPH 

b) Výše ročních nákladů na platy a odměny: Časopis Olomoucký senior je tvořen kmenovými 
zaměstnanci města a dobrovolnými přispěvateli. Ti nejsou za svou činnost nijak finančně 
odměňováni. Šéfredaktor časopisu je zaměstnancem města zařazeným do odboru sociálních 
věcí magistrátu, editor časopisu je zaměstnancem města zařazeným do odboru kancelář 
primátora. Doba práce na výrobě jednoho čísla – šéfredaktor cca 12 hodin, editor cca 24 hodin. 

c) Výše ročních nákladů na distribuci časopisu Olomoucký senior: Přímé náklady 0 Kč – časopis 
je distribuován zaměstnanci města zařazenými do odboru sociálních věcí, partnerskými 
poskytovateli sociálních služeb a k odebrání v městském informačním centru a na pracovišti 
odboru sociálních věcí magistrátu. Doba práce na distribuci – 3 zaměstnanci à 4 hodiny. 
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Ad 5) Časopis Olomoucký senior je distribuován bezplatně, není vkládán obyvatelům do 
domovních schránek, ale je k dispozici na místech navštěvovaných cílovou skupinou čtenářů 
(informační centrum města, pobočky městské knihovny, kluby pro seniory, poskytovatelé 
sociálních služeb, ordinace lékařů apod.). 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 

 
 
Mgr. Bc. Michal Majer   

vedoucí odboru sociálních věcí   
 


