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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) a odkaz na zveřejněnou informaci podle
§ 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel dne 1. 11.
2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
,,Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vás žádám o poskytnutí následujících informací:



Počet všech obdržených žádostí o informace spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených
jednotlivými způsoby.
Počet obdržených žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu
spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených jednotlivými způsoby.

Žádám o poskytnutí výše uvedených informací za období od 1.1.2018 do 30.9.2018 a za jednotlivé
kalendářní roky od roku 2000 do roku 2017 včetně, případě za období, v kterém jsou požadované
informace k dispozici“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě,
tj. v podobě níže uvedeného textu a odkazů, přičemž jsou poskytovány informace, které jsou
povinnému subjektu k dispozici, a to s ohledem na příslušné skartační lhůty.
Počet všech obdržených žádostí o informace spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených jednotlivými
způsoby
Požadované informace, které má povinný subjekt k dispozici, a které předcházejí roku 2018, jsou
k dispozici v jednotlivých výročních zprávách dle InfZ (srov. § 18 InfZ). Povinný subjekt tedy ve smyslu
§ 6 odst. 1 InfZ odkazuje na zveřejněné výroční zprávy dle InfZ, které jsou k naleznutí na odkazu:
http://www.praha10.cz/urad-mc/zakonne-informace/informace-podle-zakona-106-1999-sb
Povinný subjekt upřesňuje, že ucelené informace o jednotlivých způsobech vyřízení žádostí,
tj. informací, které jdou nad rámec povinných náležitostí výroční zprávy dle InfZ, jsou na odkazu
k naleznutí od roku 2013.

Povinný subjekt dále k jednotlivých výročním zprávám dle InfZ doplňuje následující:
Výroční zpráva 2016: V grafu č. 1 jsou uvedeny způsoby vyřízení žádostí v roce 2016. K tomuto je
uvedena informace, že ,,Součet všech položek se neshoduje s celkovým počtem podaných žádostí,
neboť u jedné žádosti dosud nebyl stanoven způsob jejího vyřízení“. Předmětná žádost byla následně
vyřízena odložením žádosti, tj. odložených žádostí bylo v předmětném roce celkem 4.
Výroční zpráva 2015: V grafu č. 1 jsou uvedeny způsoby vyřízení žádostí v roce 2015. K tomuto je
uvedena informace, že ,,Součet všech položek se neshoduje s celkovým počtem podaných žádostí,
neboť u dvou žádostí dosud nebyl stanoven způsob jejího vyřízení“. Předmětné žádosti byly následně
vyřízeny odložením žádostí, tj. odložených žádostí bylo v předmětném roce celkem 11.
Výroční zpráva 2014: V grafu č. 1 jsou uvedeny způsoby vyřízení žádostí v roce 2014. K tomuto je
uvedena informace, že ,,Součet všech položek se neshoduje s celkovým počtem podaných žádostí,
neboť u jedné žádosti dosud nebyl stanoven způsob jejího vyřízení“. Předmětná žádost byla následně
vyřízena plným poskytnutím požadovaných informací, tj. poskytnutých (v plném rozsahu) bylo
v předmětném roce 89.
Výroční zpráva 2013: V grafu č. 1 jsou uvedeny způsoby vyřízení žádostí v roce 2013. K tomuto je
uvedena informace, že ,,součet všech položek se neshoduje s celkovým počtem podaných žádostí, neboť
u dvou žádostí dosud nebyl stanoven způsob jejich vyřízení (viz stížnosti str. 4)“. Předmětné žádosti byly
následně vyřízeny odložením žádostí, tj. odložených žádostí bylo v předmětném roce celkem 17.
Požadované informace týkající se roku 2018 (od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018) jsou následující:
Ve stanoveném období obdržel povinný subjekt celkem 95 žádostí o informace dle InfZ. Z uvedeného
počtu jich bylo:
 52 žádostí vyřízeno úplným poskytnutím požadovaných informací.
 2 žádosti byly odloženy.
 28 žádostí bylo částečně odmítnuto, tj. v těchto případech došlo k dílčímu poskytnutí
požadovaných informací.
 13 žádostí bylo odmítnuto.
Počet obdržených žádostí o informací o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu spolu
s uvedením počtu žádostí vyřízených jednotlivými způsoby
V roce 2018 obdržel povinný subjekt celkem 2 obdobné žádosti. Jedna žádost byla odmítnuta zcela
(pozn.: předmět žádosti byl směřován na volené zástupce městské části Praha 10) a druhá odmítnuta
částečně.
V roce 2017 obdržel povinný subjekt celkem 2 obdobné žádosti, které byly shodně vyřízeny
poskytnutím požadovaných informací.
V roce 2016 obdržel povinný subjekt celkem 6 obdobných žádostí. U pěti z těchto žádostí došlo
k poskytnutí informací (pozn.: předmět jedné žádosti byl směřován na volené zástupce městské části
Praha 10). U jedné žádosti došlo k jejímu odmítnutí.
V roce 2015 obdržel povinný subjekt celkem 2 obdobné žádosti. U jedné došlo k poskytnutí
požadovaných informací a u jedné k jejímu částečnému odmítnutí (pozn.: předmět žádosti byl
směrován na zaměstnance povinného subjektu a zároveň také na volené zástupce městské části Praha
10).

V roce 2014 obdržel povinný subjekt celkem 3 obdobné žádosti. V jednom případě došlo k jejímu
odložení. Ve dvou zbývajících došlo k poskytnutí informací (pozn.: v jednom případě byl předmět
žádosti směřován na volené zástupce městské části Praha 10).
V roce 2013 obdržel povinný subjekt celkem 3 obdobné žádosti, přičemž u dvou došlo k jejich
odmítnutí a u jedné k poskytnutí požadovaných informací (pozn.: předmět žádosti byl směrován na
volené zástupce městské části Praha 10).
Jako doprovodnou informaci povinný subjekt uvádí, že výše uvedený přehled představuje konečný
způsob vyřízení jednotlivých žádostí, tj. takový způsob vyřízení, proti kterému nebyl ze strany žadatele
podán opravný prostředek, popř. tento byl ze strany nadřízeného orgánu zamítnut.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Mgr. Tomáš Kosmel
vedoucí odboru kontroly a komunikace
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