
 

 

 

 

 

 

V  dne 21.12.2018 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informací 

 

 

 (dále jen „žadatel“) žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí následujících 

informací: 

 

1. Kolik a jakých výtek od jejího nástupu bylo uděleno zaměstnankyni Magistrátu města 

Havířova, ? 

2. Plní si své povinnosti svědomitě a řádně? Je její odvedená práce kritizována? 

3.  Jak je tato osoba hodnocena po pracovní stránce? 

4. Jaké bylo datum nástupu této osoby do zaměstnání a na jakou pozici či zařazení 

nastupovala? 

5. Je proti této osobě vedeno nějaké kárné řízení nebo bylo v minulosti? 

 

 

 

Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti na 

níže uvedenou adresu. Žadatel trvá na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i 

v případě, že již byly zveřejněny. Je-li to možné, žádá žadatel o poskytnutí požadovaných informací 

v elektronické podobě. 

 

V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte  na telefonním čísle  nebo 

e-mailem na adrese  

 

 

S pozdravem 

 



 

 

                                                                                         

 

 

 

Informace o žadateli: 

 

 

 

 

Adresa pro doručování: 

 

 

 

 

 

ID Ds:  
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

     

     

ZNAČKA SPISU: I/35/2018  

 

datovou schránkou 

 

ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/949/2019   

POČET LISTŮ: 2   

VYŘIZUJE:   

TEL.: 596 803  

FAX: 596 803 350 

E-MAIL: posta@havirov-city.cz 

     

DATUM: 4. 1. 2019    

 

 

Vyrozumění k žádostem o poskytnutí informací 

Vážený pane, 

dne 21. 12. 2018 byly Statutárnímu městu Havířov doručeny čtyři žádosti o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve kterých se 

dotazujete na tentýž okruh informací týkajících se zaměstnanců zařazených do magistrátu  

. 

Vzhledem k tomu, že žádosti jsou svojí povahou identické, povinný subjekt přiměřeně 

k základním zásadám činnosti správních orgánů na žádosti odpovídá tímto společným 

vyrozuměním. 

1. Kolik a jakých výtek od jeho nástupu bylo zaměstnanci uděleno? 

a)  – povinným subjektem není evidována žádná výtka 

b)  – povinným subjektem není evidována žádná výtka 

c)  – povinným subjektem není evidována žádná výtka 

d)  – povinným subjektem není evidována žádná výtka 

 

2. Plní si své povinnosti svědomitě a řádně? Je jeho/její odvedená práce kritizována? 

Žádostí se dotazujete na názor, povinný subjekt proto v této části žádosti odmítá. 

3. Jak je tato osoba hodnocena po pracovní stránce? 

a)  – povinným subjektem není evidován žádný posudek o pracovní 

činnosti 

b)  – povinným subjektem není evidován žádný posudek o pracovní 

činnosti 

c)  – povinným subjektem není evidován žádný posudek o pracovní 

činnosti 

d)  – povinným subjektem není evidován žádný posudek o 

pracovní činnosti 

 

4. Jaké bylo datum nástupu této osoby do zaměstnání a na jakou pozici či zařazení 

nastupovala? 

a)  –  
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b)  –  

c)  –  

d)  –  

 

5. Je proti této osobě vedeno nějaké kárné řízení, nebo bylo v minulosti? 

a)  – povinným subjektem nebylo a není vedeno kárné řízení 

b)  – povinným subjektem nebylo a není vedeno kárné řízení 

c)  – povinným subjektem nebylo a není vedeno kárné řízení 

d)  – povinným subjektem nebylo a není vedeno kárné řízení 

V závěru žádosti sdělujete adresu pro doručování, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že máte 

zřízenu datovou schránku, má doručování do datové schránky před ostatními způsoby 

doručování přednost. Vyrozumění je proto zasíláno do datové schránky. 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 

     

     

ZNAČKA SPISU: I/35/2018  

 

 

datovou schránkou 

 

ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/951/2019   

POČET LISTŮ: 2   

VYŘIZUJE:    

TEL.: 596 803  

FAX: 596 803 350 

E-MAIL: posta@havirov-city.cz 

     

DATUM: 4. 1. 2019    

 

ROZHODNUTÍ 

Statutární město Havířov jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o svobodném přístupu k informacím“), ve věci žádostí, které dne 21. 12. 2018 podal pan 

 

o poskytnutí informací o zaměstnancích zařazených do magistrátu  

, rozhodl takto: 

podle § 15 odst. 1 v návaznosti na § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se 

žádosti, v části č. 2 „Plní si své povinnosti svědomitě a řádně? Je její odvedená práce 

kritizována?“, odmítají. 

Odůvodnění 

Povinnému subjektu byly prostřednictvím datové schránky doručeny čtyři žádosti 

o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterými se žadatel 

domáhá poskytnutí téhož okruhu informací týkajících se zaměstnanců zařazených do 

magistrátu  

. 

Každá žádost obsahuje pět číslovaných otázek, přičemž otázka č. 2 zní (cit.): „Plní si své 

povinnosti svědomitě a řádně? Je její odvedená práce kritizována?“ 

Vzhledem k tomu, že všechny žádosti podané jedinou osobou jsou svojí povahou identické, 

povinný subjekt přiměřeně k základním zásadám činnosti správních orgánů o části žádostí 

rozhodl tímto společným rozhodnutím, neboť ke všem řízením je příslušný, týkají se téhož 

předmětu řízení a věcně spolu souvisejí, aniž by takovému postupu bránila povaha věci, účel 

řízení anebo ochrana práv žadatele. 

Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný 

subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve 

lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Podle 

ustanovení § 15 odst. 1 téhož zákona platí, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, 

nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o 

odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 
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Podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že povinnost poskytovat 

informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 

V posuzovaném případě je zřejmé, že žadatel svojí otázkou směřuje ke zjišťování určitého 

názoru, zda je pracovní činnost vybraných zaměstnanců zařazených do magistrátu 

vykonávána svědomitě a řádně, popřípadě zda je odvedená práce kritizována, čímž se 

současně domáhá vytvoření nové informace. 

Dotazem na názor ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu 

k informacím se rozumí žádost směřující ke zjištění názoru povinného subjektu na žadatelem 

formulovaný předmět dotazu, aniž by byl výsledkem nebo podkladem činnosti povinného 

subjektu. Dotčené ustanovení tedy brání tomu, aby povinné subjekty musely zaujímat 

stanoviska v blíže specifikované věci, vysvětlovat výstupy ze své činnosti, provádět právní a 

jiné výklady, či obecně vytvářet nebo jinak obstarávat informace, jimiž nedisponují a nejsou 

povinny disponovat. 

Povinný subjekt konstatuje, že není účelem zákona o svobodném přístupu k informacím, aby 

na základě požadavku žadatele bylo vytvářeno určité pracovní hodnocení vybraných osob, 

založené na názoru povinného subjektu. Na základě výše uvedeného proto povinný subjekt 

žádosti v dané části odmítl. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím 

podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. Odvolání se podává 

prostřednictvím Magistrátu města Havířova ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje 

v Ostravě, který o odvolání rozhoduje. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začíná plynout 

dnem následujícím ode dne doručení písemnosti. 

V případě doručování prostřednictvím datové schránky platí, že dokument, který byl dodán do 

datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má 

s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k datovému dokumentu. Nepřihlásí-li se 

oprávněná osoba do datové schránky ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do 

datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 

Z podaného odvolání musí být patrno, kdo ho činí (fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; právnická 

osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační údaj osoby nebo obdobný údaj a 

adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování), označení správního orgánu, proti 

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 

s právními předpisy. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. 
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