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Dobrý den, 

 

dne 24. 8. 2022 byla statutárnímu městu Olomouc doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se vydávání 

periodického tisku. 

 

K jednotlivým bodům žádosti Vám, za odbor kancelář primátora Magistrátu města Olomouce, sděluji 

následující: 

 

1.  Ano, samospráva má v souvislosti s vydáváním periodika Olomoucké listy zřízenou redakční radu. 

1.1)  Redakční rada: 

a)  Počet členů redakční rady je 7  

b)  Zastupitelé v redakční radě: 

náměstek/náměstkyně primátora 3 (ODS, KDU-ČSL, spOLečně) 

neuvolněný člen RMO 1 (ANO 2011) 

zastupitel 1 (Piráti a Starostové) 

c)  1 

d)  1 

e)  1 

 

1.2)  Redakční radu ustanovila Rada města Olomouce. 

 

1.3) Ne, redakční rada není ustanovena jako komise rady nebo výbor zastupitelstva. 

 

2)  Ano, má psaná pravidla pro vydávání Olomouckých listů. 

 

3)  Roční náklad je 660 000 výtisků, tj. 12x55 000 ks, 12 čísel/rok. 

 

 

 

 

 

4)  Náklady hrazené z rozpočtu samosprávy na vydávání: 

4a)  Náklady na grafickou úpravu – 15 246,- Kč/měsíčně. 

      Náklady na fotografické práce – 16 000,-Kč/měsíčně. 

      Náklady na tisk 155 477,63 Kč/leden až květen a 219 500,60 Kč/červen až prosinec. 
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Náklady na inzerci 196 604,- Kč/leden až červenec, zde uvádím aktuálně dostupné informace  ke dni 

zpracování žádosti.       

      Náklady na korektury 2 400,- Kč/měsíčně. 

      Náklady na křížovky, sudoku 900,- Kč/ měsíčně. 

 

Zde si dovolím zmínit i příjmy z inzerce Olomouckých listů za měsíce leden – červenec 2022, které 

činí 902 019,30 Kč, zde uvádím aktuálně dostupné informace ke dni zpracování žádosti.  

     

4b)  Počet zaměstnanců samosprávy podílejících se na vydávání periodika je 5. Tito zaměstnanci jsou dle 

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

zařazeni do platové třídy dle nejnáročnější práce v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě 

a to následovně: 

1 zaměstnanec do 12. platové třídy 

3 zaměstnanci do 11. platové třídy 

1 zaměstnanec do 8. platové třídy. 

  

Co se týče podílu jejich pracovního úvazku, který věnují vydávání periodika, ten nelze určit, neboť je 

individuální a liší se u každého vydávaného čísla dle náročnosti na zpracování podkladů. 

 

4c)  Na distribuci periodika se zaměstnanci samosprávy nepodílejí. 

 

5)  Periodikum Olomoucké listy mají občané zdarma. 

  

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 


