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11. června 2018

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 01. června 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o níže uvedené informace:
1.
2.
3.
4.
5.

roční rozpočet měsíčníků Hobulet vydávaného MČ Praha 7
reálný náklad měsíčníku, počet stran, použitý papír a technika tisku
počet redaktorů a grafiků, kteří se na tvorbě měsíčníku podílejí a jejich finanční ohodnocení
tiskárna, která měsíčník tiskne a výdaje s tiskárnou spojené – náklady za papír, tisk
roční příjem z inzerce

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:
1. Náklady na výrobu Hobuletu za rok 2017 činily 1 769 253 Kč, včetně DPH. Uvedená částka
zahrnuje grafiku, tisk, distribuci a externí spolupracovníky (korektury, články, obrázky,
fotografie). Z toho 216 030 Kč bylo pokryto z dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu
integrace cizinců (v Hobuletu vycházejí informace také v anglické a vietnamské jazykové
mutaci).
Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
IČO: 000 63 754, Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000870339/0800, www.praha7.cz
tel.: 220 144 111, e-mail: podatelna@praha7.cz

2. Periodicita vydávání časopisu MČ Praha 7 Hobulet je 11x ročně. Jedná se o měsíčník
s letním dvojčíslem. Měsíční náklad je 30 tisíc výtisků. Každé vydání má 36 stran. Na tisk
má MČ Praha 7 uzavřenou rámcovou dohodu se společností Mafra, a.s. Použitý papír je
bělený novinový 60g. Technika tisku není předmětem rámcové dohody.
3. Úřad MČ Praha 7 má v současné době jednoho kmenového zaměstnance, který časopis
Hobulet připravuje. Je jím paní šéfredaktorka Klára Janicki, která je zařazena do 7.
platového stupně 10. třídy dle nařízení vlády ze dne 25. září 2017 č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 nařízení.
Další redaktoři spolupracují na přípravě Hobuletu externě. Zde nelze uvést přesné číslo,
jelikož počet využitých materiálů od externistů se každé vydání Hobuletu mění. Externisté
jsou honorováni dle níže uvedeného sazebníku:
 Uveřejněný článek - 1 normostrana (30 řádek/60 úhozů = 1800 znaků včetně mezer)
300 - 450 Kč
 Fotografie dle rozsahu
500 – 1 500 Kč
 Fotografie na obálku
3 000 Kč
 Kresba případně soubor kreseb dle rozsahu
500 – 3 000 Kč
Ilustrační fota uveřejňována např. společně s pozvánkou na akci nejsou honorována.
Uvedené ceny jsou konečné včetně DPH.
Grafickou přípravu jednotlivých vydání zajišťuje na základě smlouvy o dílo MgA. Robert
Jansa. Náklady na grafiku činily za rok 2017 - 464 519 Kč, včetně DPH.
4. Na základě uzavřené rámcové dohody zajišťuje tisk časopisu Hobulet společnost Mafra, a.s.
Za rok 2017 Praha 7 za tisk uhradila částku 639 984 Kč, včetně DPH. Z toho 67 210 Kč
pokryla dotace Ministerstva vnitra ČR
5. Roční příjem z inzerce za rok 2017 činil 449 745 Kč.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem
Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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