Úřad městské části Praha 10
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4. 7. 2018

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor Kancelář tajemníka obdržel dne 11. 6.
2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:

„Dobrý den,
v souladu se zákonem 106/1999 Sb. žádám o následující informace:
1. mzdové náklady (v hrubém) za rok 2017 na zajištění činností managementu kvality dle normy
ISO 9001:2015 pro pracovní pozice manager kvality, interní auditor kvality, správce vnitřních
řídích předpisů
2. počet úvazků (přepočtený) na zajištění pozic managera kvality, interních auditorů kvality,
správce vnitřních řídících předpisů v roce 2017 (v případě, že se nejedná o plnohodnotné plné
úvazky, tak odhadem jejich přepočtený stav – např. manager – 0,8, auditoři – 1,2, správce 0,2)
3. ostatní náklady na zajištění systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2015 za rok
2017– na poradenství, školení apod.
Informace zašlete na můj email

.“

Konec lhůty pro vyřízení žádosti připadl podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ na 26. 6. 2018.

Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti bylo třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu městské
části Praha 10, které mají závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, prodloužil povinný subjekt lhůtu podle
§ 14 odst. 7 písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do 9. 7. 2018.
Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 7 písm. c)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č.j. P10067995/2018 ze dne 21. 6. 2018 Vám bylo zasláno do mailu dne 21.6.2017.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace, poskytujeme v následující formě:
elektronicky formou textu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Otázka č. 1:
mzdové náklady (v hrubém) za rok 2017 na zajištění činností managementu kvality dle normy ISO
9001:2015 pro pracovní pozice manager kvality, interní auditor kvality, správce vnitřních řídích předpisů
V souladu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. října 2017 Vám dne 20. 6.
2018 byla zaslána výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informací k tomuto bodu, konkrétně o sdělení
důvodů a účelu, pro který informace požadujete, a dále, zda jste se v minulosti účastnil veřejné diskuze
o otázkách veřejného zájmu v roli „společenského hlídacího psa“ a v jaké konkrétní podobě. Zároveň
jste byl poučen o tom, že pokud žádost ve lhůtě pěti dnů nedoplníte, nebo nebude prokázáno, že
účelem vyžádání informace je přispět k diskuzi o věcech veřejného zájmu, informace samotná se týká
veřejného zájmu nebo žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv.
„společenského hlídacího psa“, může povinný subjekt poskytnutí výše vyspecifikované části informací v
bodě 1. žádosti odmítnout. Vzhledem k tomu, že jste žádost o informace ve stanovené lhůtě nedoplnil, a
po provedení testu proporcionality ze strany povinného subjektu převážil zájem na ochraně soukromí
dotčených zaměstnanců nad právem na informace, bylo ohledně této části žádosti vydáno rozhodnutí o
odmítnutí této části (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a InfZ).
Otázka č. 2:
počet úvazků (přepočtený) na zajištění pozic managera kvality, interních auditorů kvality, správce
vnitřních řídících předpisů v roce 2017 (v případě, že se nejedná o plnohodnotné plné úvazky, tak
odhadem jejich přepočtený stav – např. manager – 0,8, auditoři – 1,2, správce - 0,2)
Pracovní pozice manažera kvality, resp. manažera jakosti, je zajištěna jedním plným pracovním
úvazkem.
Dále v rámci ÚMČ Praha 10 působí 10 interních auditorů, kteří tuto funkci vykonávají nad rámec svého
stávajícího pracovního poměru úředníka/zaměstnance MČ Praha 10, zařazeného do ÚMČ Praha 10.
Otázka č. 3:
ostatní náklady na zajištění systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2015 za rok 2017– na
poradenství, školení apod.
Ostatní náklady na zajištění systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2015 za rok 2017
(platba za kolektivní členství v České společnosti pro jakost,z.s., školení, recertifikační audit systému
managementu kvality dle ISO 900 konaný 1x za 2 roky, konzultační a auditorskou činnost) činí
189.760.- Kč.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Prah
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