
Střední průmyslová škola chemická Pardubice obdržela dne 6. 2. 2015 žádost o podání informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v posledním znění, ohledně poskytnutí  informací  o počtu
zaměstnanců v letech od 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014, kteří  byli zaměstnáni  na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr
v oboru kosmetické služby,dále o počtu výpovědí daných zaměstnavatelem a o počtu výpovědí daných 
zaměstnance v letech 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014, rovněž v oboru kosmetické služby a přehled zaměstnanců na 
pracovní pozici učitel a učitel odborného výcviku v letech od 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014, rovněž v oboru 
kosmetické služby.

Dne 19. 2. 2015 byla žadateli zaslána odpověď:

Počet zaměstnanců v oboru Kosmetické služby od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014 se pohyboval od 10 do 8 
zaměstnanců, Od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014 v oboru Kosmetické služby evidujeme 2 výpovědí z pracovního 
poměru zaměstnavatelem, Počet zaměstnanců na pracovní pozici učitel odborného výcviku v oboru Kosmetické 
služby od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014 se pohyboval v počtu od 6 do 4 zaměstnanců.

Střední průmyslová škola chemická Pardubice obdržela dne2. 3. 2015 žádost o podání informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v posledním znění – žádost o upřesnění v počtu zaměstnanců
tak, aby bylo zřejmé, k jakému datu byl konkrétní počet zaměstnanců a zda byl počet zaměstnanců snížen či 
zvýšen a z jaké důvodu, dále žadatel požaduje  upřesnit k jakému dni zanikly pracovní poměry a počet 
zaměstnanců upřesnit tak, aby bylo zřejmé, k jakému datu byl konkrétní počet zaměstnanců a zda byl počet 
zaměstnanců snížen či zvýšen a z jakého důvodu.

Dne 12. 3. 2015 byla žadateli zaslaná odpověď:

Žádost ze dne 23. 2. 2015 doručenou dne 2. 3. 2015 považujeme za novou žádost ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.
s tím, že tato žádost  je zcela evidentně ve spojení se soudním sporem vedeným proti  naší  škole.  Vyhledání
informací  v rozsahu  2  let  a  Vašich  3  bodů si  vyžaduje  časovou náročnost,  s níž  je  spojena  práce  1  osoby
v rozsahu 3 hodin. V souladu s  ust. § 17 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. požadujeme, před poskytnutím informace,
náhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím ve výši 920 Kč, a to na č. ú. 41339561/0100, v. s. 1111. Náklad
je v souladu se směrnicí povinné osoby č. DFZ-034-03092012 ze dne 3. 9. 2012. Nebude-li náhrada nákladů
uhrazena, informace nebude poskytnuta. 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice obdržela dne 20. 3. 2015 vyrozumění, že předmětná částka byla 
uhrazena na účet školy. S ohledem na úhradu bylo požádáno o podání  informací  v zákonem stanovené lhůtě.

Odpověď  žadateli  byla zaslaná dne  26. 3. 2015

K doplněnému požadavku na sdělení  informací  doručené  naší  škole dne 2.  3.  2015 sděluji  následující.  Váš
požadavek nemůže být přesně zodpovězen, protože Vám není zřejmá strukturalizace tabulkových míst v oboru
výuky  kosmetické  služby.  Dále  uvádíme  pouze  tabulková  místa  vyučujících  odborné  předměty  ve  Vámi
požadovaném oboru.

K 1. 1. 2012 se jednalo o 9 tabulkových míst, toho 5 pro pracovní pozici učitel a 4 pro pracovní pozici učitel
odborného výcviku a to až do 1. 9.  2013, kdy došlo ke snížení o jedno tabulkové místo učitele odborného
výcviku. Tedy počet zaměstnanců na těchto tabulkách byl 9 od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2013 (resp. pracovní poměr
skončil  uplynutím  výpovědní  doby,  tj.  31.  10.  2013).  Důvod  snížení  v počtu  tabulkových  míst  spočíval
v organizačním rozhodnutí zaměstnavatele z důvodu snížení počtu žáků v oboru a tomu odpovídající snížení 1
skupiny odborného výcviku. Pracovní poměr byl ukončen dle § 52 písm. c) zákoníku práce pro jedno tabulkové
místo učitele odborného výcviku. Požadavek k jakému dni zanikly pracovní poměry, odpověď uvedena shora, tj.
k 31. 10. 2013. Není nám zřejmé, co myslíte vedlejším pracovním poměrem, zákoník práce v době, kterou žádáte
vedlejší pracovní poměr nezná.



V rozhodném období jsme uzavírali z důvodů  nemoci kmenových zaměstnanců pracovní smlouvy a to v období
od 19. 3. 2013 do 24. 5. 2013 na plný pracovní úvazek 100 %, od 9. 12. 2013 do až 31. 1. 2014 16/28 tj. 57,14
%, DPP od 14. 4. 2014 až 24. 6. 2014 na počet max 187 hodin, z toho vyčerpáno 115 hodin. Ve všech případech
byly pracovní smlouvy a dohoda uzavírány na pracovní pozici učitel odborného výcviku.


