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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím  
 
Vážený pane magistře, 
 

na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace k našemu úřadu ze dne 02.11.2019, 
doručené našemu úřadu dne 02.12.2019 a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, 
Vám níže poskytujeme Vámi požadované informace: 

1. V parametrech příjmů – Vyúčtování zámeckých slavností – za rok 2018, 2019:  

a) počet vydaných a registrovaných vstupenek dle cen y vstupenek, 
b) počet prodaných vstupenek, 
c) počet neprodaných vstupenek dle ceny vstupenky, 
d) příjem ze vstupného, který byl zúčtován do pokladny, nebo na účet města Šluknov 

včetně protokolu o vstupenkách, 
e) všechny jiné příjmy akce, s upřesněním (dotace, dary, prodej suvenýrů, apod.). 

K tomuto sdělujeme, že:      

Vstupné - ZS 2018: 

     Pátek 29.06.2018:  
- Celkem registrováno 3000 ks vstupenek a celkem 300 ks VIP vstupenek (na oba dva 

dny). 
- Počet vydaných vstupenek: 
- Počet prodaných vstupenek: prodáno 1472 ks vstupenek á 50 Kč a 25 ks vstupenek 

á 25 Kč (zlevněné vstupné – ZTP). Příjmy celkem 74.225 Kč.  
- Počet vydaných vstupenek v hodnotě 0 Kč: využito celkem 89 ks VIP vstupenek. Dále 

89 ks vstupenek využito k označení organizátorů a účastníků akce (kapely a jejich 
tým, stánkaři, ochranka, pracovníci technických služeb, záchranáři apod.). Děti do 
120 cm vstupné zdarma (bez vstupenky).  

- Vyřazeno k likvidaci 1.414 ks vstupenek (bezprostředně po akci). 
    Sobota 30.06.2018:  

- Celkem registrováno 5000 ks vstupenek. 
- Počet vydaných vstupenek:  
- Počet prodaných vstupenek: prodáno 3941 ks vstupenek á 100 Kč a 84 ks vstupenek 

á 50 Kč (zlevněné vstupné – ZTP). Příjmy celkem 398.300 Kč.  



 
 

 

- Počet vydaných vstupenek v hodnotě 0 Kč: využito celkem 205 ks VIP vstupenek. 
Dále 205 ks vstupenek využito k označení organizátorů a účastníků akce (kapely 
a jejich tým, stánkaři, ochranka, pracovníci technických služeb, záchranáři, hasiči, 
organizátoři apod.). Děti do 120 cm vstupné zdarma (bez vstupenky). 

-  Vyřazeno k likvidaci 770 ks vstupenek a 6 ks VIP vstupenek (bezprostředně po akci). 
 
Vstupné – ZS 2019: 

Pátek 28.06.2019:  
- Celkem registrováno 3000 ks vstupenek a celkem 300 ks VIP vstupenek (na oba dva 

dny). 
- Počet vydaných vstupenek: 
- Počet prodaných vstupenek: prodáno 920 ks vstupenek á 80 Kč (plné vstupné) a 309 

ks vstupenek á 50 Kč (zlevněné vstupné v předprodeji) a 10 ks vstupenek á 40 Kč 
(zlevněné vstupné – ZTP). Příjmy celkem 89.450 Kč.  

- Počet vydaných vstupenek v hodnotě 0 Kč: využito celkem 72 ks VIP vstupenek. Děti 
do 120 cm vstupné zdarma (bez vstupenky)  

- Vyřazeno k likvidaci 1761 ks vstupenek (bezprostředně po akci). 
Sobota 29.06.2019:  

- Celkem registrováno 5000 ks vstupenek. 
- Počet vydaných vstupenek: 
- Počet prodaných vstupenek: prodáno 1966 ks vstupenek á 150 Kč (plné vstupné), 

723 ks vstupenek á 100 Kč (zlevněné vstupné v předprodeji) a 74 ks vstupenek á 75 
Kč (zlevněné vstupné – ZTP). Příjmy celkem 372.750 Kč.  

- Počet vydaných vstupenek v hodnotě 0 Kč: využito celkem 212 ks VIP vstupenek. 
Děti do 120 cm vstupné zdarma (bez vstupenky). 

- Vyřazeno k likvidaci 2237 ks vstupenek a 16 ks VIP vstupenek (bezprostředně po 
akci). 

„Protokoly“ o vstupenkách nejsou zpracovávány, z tohoto důvodu Vám je nelze poskytnout. 

Jiné příjmy z akce: 
- Dotace – viz účetnictví 
- Dary – viz účetnictví 
- Propagace – viz účetnictví (Plaston) 
- Příjmy z WC (18.073 Kč v r. 2018 a 11.505 Kč v r. 2019) 
- Pronájem stánků – viz účetnictví 
- „Prodej suvenýrů“ – tržby v RIC 

Doklady k výše uvedeným příjmům, jsou přílohou tohoto dopisu. 

2. V parametrech výdajů všechny kopie vyúčtování, daňových dokladů, faktur v účetnictví 
města Šluknov, uhrazené v souvislosti s organizací, průběhem, programem, 
materiálními a technickým zabezpečením zámeckých slavností za rok 2018, 2019, které 
jsou součástí účetnictví města Šluknov. 

K tomuto sdělujeme, že kopie daňových dokladů, faktur, které jsou součástí účetnictví, jsou 
přílohami tohoto dopisu.  

3. Zprávy o ekonomickém zhodnocení a o vyúčtování akcí zámeckých slavností za rok 
2018 a 2019 předkládaných dotčenými odbory kultury, ekonomiky.  

Zprávy o ekonomickém zhodnocení nejsou vyhotovovány, všechny příjmy a výdaje jsou 
součástí účetnictví města. Z tohoto důvodu Vám nelze požadované dokumenty poskytnout.  

4. Informaci o tom, zda RM projednávala vyhodnocení zámeckých slavností za rok 2018 
a 2019. Pokud ano, pak kopie všech písemných materiálů předkládaných k těmto 
vyhodnocením a příslušný zápis rady.  

Rada města Šluknov projednává tradičně vyhodnocení „Zámeckých slavností“ pouze 
neformálně – písemné materiály nejsou zpracovávány, „Protokoly“ o vstupenkách nejsou 
zpracovávány, z tohoto důvodu Vám je nelze poskytnout. 

Úhrada nezbytných nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 



 
 

 

přístupu k informacím a Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2019, 
schváleným Radou města Šluknov dne 10.12.2018, usnesením číslo 37/02R/2018, účinným 
od 01.01.2019 a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov (www.mesto-
sluknov.cz), byla požadována ve výši 472 Kč a byla uhrazena dne 09.01.2020 v hotovosti 
v pokladně MěÚ Šluknov.  

Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu. 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Eva Baboráková 
pověřená vedoucí OE 
 
 
Přílohy: 
Rok 2018 

- Pokladna RIC – červen  
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
- Přesčasové hodiny – zámecké slavnosti 2018 
- Darovací smlouva – PLATON, s. r. o. 
- Darovací smlouva – TOPOS, a. s. 
- Výběr mzd. položek – 06/2018 
- Příjmový pokladní doklad – odvod tržby za zámecké slavnosti 
- Výdajový pokladní doklad – 18 x 
- Faktura - 24 x 

Rok 2019 
- Pokladna RIC – červen  
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
- Přesčasové hodiny – zámecké slavnosti 2019 
- SOC a ZDR. poj. u dohod 
- Darovací smlouva – PLATON, s. r. o. 
- Darovací smlouva – PLASTON CZ, s. r. o. 
- Darovací smlouva – Kamenoprůmyslové závody, s. r. o. 
- Darovací smlouva – Marek Kopecký 
- Darovací smlouva – COLAS CZ, a. s. 
- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 
- Příjmový doklad – příjem z WC 
- Výdajový pokladní doklad – 15 x 
- Faktura - 26 x 

 


