OBSAH POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ ZA ROK 2018
1.) Fond dalšího vzdělávání obdržel dne 12. 12. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žadatel požadoval
zpřístupnění informací, které se týkají následujícího

1. Kolik pracovníků z Fondu dalšího vzdělávání získalo vedle základního platu (pevné a variabilní
složky) v roce 2018 finance ve smyslu odměn dle mzdového řádu?
2. Jaká byla průměrná výše těchto odměn v roce 2018?
3. Jaký byla nejvyšší taková přiznaná odměna v roce 2018?

Vzhledem k tomu, že Fond dalšího vzdělávání neshledal důvody pro jiné vyřízení žádosti, poskytl
žadateli v souladu s jeho žádostí v zákonné lhůtě požadované informace písemně na uvedenou
adresu.

1. V roce 2018 obdrželo mimořádnou odměnu 80 zaměstnanců FDV.
2. Průměrná výše odměn v roce 2018 byla 14 325,- Kč.
3. Nejvyšší přiznaná výše odměn byla 58 000,- Kč.

2.) Fond dalšího vzdělávání obdržel dne 3. 8. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žadatel požadoval zpřístupnění
informací, které si týkají projektu Cesta pro mladé, reg. Č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/002762
registrovaného Fondem dalšího vzdělávání, žádost se týkala poskytnutí informací k trojstranným
smlouvám všech realizovaných stážisty mezi FDV, stážisty a firmami.

Vzhledem k tomu, že žadatel neměl žádné oprávnění na poskytnutí osobních údajů obsažených
v těchto smlouvách, a jejich předáním by došlé k porušení GDPR, FDV rozhodl tak, že odkazuje
žadatele podle ustanovení § 6 zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na registr
smluv: https://smlouvy.gov.cz/, kde jsou požadované smlouvy pseudonymizovány a zveřejněny, a je
tady možné se s obsahem seznámit prostřednictvím tohoto registru.

3.) Fond dalšího vzdělávání obdržel dne 3. 5. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žadatel požadoval zpřístupnění
informací

1. Kolik pracovníků z Fondu dalšího vzdělávání pobírá nulovou variabilní složku mzdy k 2. 5.
2018
2. Kolik z těchto pracovníku (viz bod 1.) Fondu dalšího vzdělávání pobírá nulovou variabilní
složku mzdy déle než 6 měsíců

3. Kolik činily souhrnně odměny ředitele Fondu dalšího vzdělávání v roce 2017

Vzhledem k tomu, že u dotazů 1. a 2. FDV neshledal důvody pro odmítnutí žádosti, poskytl FDV
v souladu se zákonem o informacích a v souladu s žádostí tyto informace:
1. Nulovou variabilní složku mzdy k 2. 5. 2018 pobíralo u FDV celkem 16 osob. Déle než 6
měsíců pobírají z těchto osob uvedených výše 2 osoby.
2. S ohledem na závěry Ústavního soudu, zaujaté v nálezu ze dne 17. 10. 2017, sp zn. IV. ÚS
1378/16, je možné takovou informaci zpřístupnit pouze v případě splnění následujících
podmínek) dob 125 odůvodnění nálezu): a) účelem vyžádání informace je příspěvek k diskusi
o věcech veřejného zájmu, b) informace samotná se týká veřejné zájmu, c) žadatel o
informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“, d)
informace existuje a je dostupná, Za účelem řádného vyřízení žádosti Vás s odkazem na § 4
odst. 3 a 4 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o
doplnění žádosti o sdělení, jakým způsobem jsou ve Vašem případě splněny požadavku
Ústavního soudu uvedené pod písmena a) až c). O doplnění údajů Vás žádáme do 5 dnů ode
dne doruční výzvy. V případě, že uvedené údaje neobdržíme, budeme žádost věcně hodnotit,
tj. posuzovat splnění jednotlivých požadavků nálezu, pouze na základě informací nám
dostupných.
Žadatel v zákonné lhůtě nereagoval, z tohoto důvodu FDV žádost odmítlo jako
nesrozumitelnou a formulovanou příliš obecně.
4) Fond dalšího vzdělávání obdržel dne 5. 6. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žadatel požadoval informaci o
nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016,2017.
1. Celkové náklady na nakupovaný papír A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených listů.
Uveďte sumu za jednotlivé roky.
2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a
spotřební materiál bez papírů a tonerů). Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky.
3. Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.
4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních grafických
zařízení.
6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro
realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW pořízeného pro realizaci a monitoring
tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren či multifunkčních zařízení.
7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení
evidovaných nebo pronajatých k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017.
8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31. 12. 2015 a
k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017.
9. Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren a tonerů. Uveďte, jak byl vybrán.

Vzhledem k tomu, že FDV neshledal důvody pro odmítnutí žádosti, poskytl v souladu se zákonem o
informacích a v souladu s žádostí tyto informace:

1. FDV k 31. 12. 2015 provedl nákup 350 000 listů papíru v celkové hodnotě 45 641,20 Kč, k 31.
12. 2016 byl proveden nákup 250 000 listů papíru v celkové hodnotě 32 549,- Kč, a k 31. 12.
2017 byl proveden nákup 675 00 listů papíru v celkové hodnotě 87 882,30 Kč.
2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a
spotřební materiál bez papírů a tonerů): k 31. 12. 2015 byly pořizovací náklady na tiskárny
15 125,- Kč a servis k uvedenému datu byl na částku 4 700,- Kč, celkem tedy byla uhrazena
částka 19 825,- Kč, k 31. 12. 2016 byly pořizovací náklady na tiskárny 68 075,- Kč a servis
nebyl využit, k 31. 12. 2017 byly pořizovací náklady na tiskárny 0,- Kč a na servis činila 793,Kč.
3. Výše nákladů na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk činil k 31.
12. 2015 celkem 109 954,- Kč, k 31. 12. 2016 celkem 425 861,- Kč, a k 31. 12. 2017 celkem
241 700,- Kč.
4. Již uvedeno v bodě 2. Náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických
zařízení činili k 31. 12. 2015 celkem 4 700,- Kč, 31. 12. 2016 nebyl servis, údržba ani oprava
zařízení využita, k 31. 12. 2017 byla celková částka 793,- Kč.
5. Náklady na nákup zařízení jsou již uvedeny v bodě 2 (pořizovací ceny/náklady). FDV
k uvedeným datům neměl v nájmu tiskárny ani multifunkčních grafické zařízení.
6. FDV v uvedené době nekupoval speciální SW a HW. FDV disponoval se SW a HW, který byl
součástí zařízení.
7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení
evidovaných k 21. 12. 2015 byl následující. Ve vlastnictví FDV bylo evidováno 36
multifunkčních zařízení, k 31. 12. 2016 bylo ve vlastnictví FDV evidováno 44 multifunkčních
zařízení a 1 tiskárna na obálky, k 31. 12. 2017 bylo ve vlastnictví FDV evidováno celkem 34
multifunkčních zařízení a 1 tiskárna na obálky.
8. Všichni zaměstnanci FDV mohou využívat tiskárny a multifunkční zařízení, kterými FDV
disponuje a která jsou na pracovištích FDV. Tudíž všichni zaměstnanci, kteří byly u FDV
zaměstnáni na hlavní pracovní poměr či dohodu měly k uvedenému datu možnost některé
z těchto zařízení využívat. K 31. 12. 2015 to bylo celkem 331 pracovníků, k 31. 12. 2016
celkem 335 pracovníků a k 31. 12. 2017 celkem 650 pracovníků.
9. Dodavatele papíru, tiskáren a tonerů v uvedených období byly:
 Dodatel papíru: za uvedené období byla dodavatelem firma Office Depot s.r.o.
 Dodavatel tiskáren: za uvedené období byla dodavatelem firma OFFICE-CENTRUM
s.r.o.
 Dodavatel tonerů: od září 2016 je dodavatelem tonerů 1.SDZP družstvo, do té doby
byla dodavatelem tonerů firma Office Depot s.r.o.

5) Fond dalšího vzdělávání obdržel dne 13. 4. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žadatel požadoval následující
informace.

1. Zda má či měla v době od roku 2016 vaše organizace uzavřený pracovně právní vtah
s Gabrielou Nekolovou, bytem Most, Prokopa Holého 2004/17 jako zaměstnancem. Pokud
ano, žádám o zaslání informací o pracovní náplni, době trvání pracovního vztahu a rozsahu
sjednané práce.

2. Zda zaměstnává či zaměstnávala v době od roku 2016 Vaše organizace prostřednictvím
agenturního zaměstnávání Gabrielu Nekolovou, bytem Most, Prokopa Holého 2004/17 jako
zaměstnance. Pokud ano, žádám o zaslání informace o pracovní náplni tohoto zaměstnance,
době trvání pracovního vztahu a rozsahu sjednané práce.
3. Zda má či měla v době od roku 2016 vaše organizace uzavřenou smlouvu či smlouvy s firmou
Gabriela Nekolová, bytem Most, Prokopa Holého 2004/17, IČ: 72716584, jako s osobou
samostatně výdělečně činnou. Polku ano, žádám o zaslání jejich kopií.

Vzhledem k tomu, že FDV neshledal důvody pro odmítnutí žádosti, poskytl v souladu se zákonem o
informacích a v souladu s žádostí tyto informace:

1. FDV od roku 2016 neměl s Gabrielou Nekolovou, bytem Most, Prokopa Holého 2004/17
uzavřen pracovně právní vztah.
2. FDV od roku 2016 nezaměstnával Gabrielu Nekolovou, bytem Most, Prokopa Holého 2004/17
prostřednictvím agenturního zaměstnávání.
3. FDV nemá s firmou Gabriela Nekolová, bytem Most, Prokopa Holého 2004/17, IČ: 72716584
uzavřenou žádnou smlouvu.

