MĚSTO LÁZNĚ BOHDANEČ
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Počet listů / příloh:
Spis. znak / skart. lhůta:

29. 06. 2021
MULB/03154/2021/OSMRM/MBi
Ing. Miroslava Bišková, tel.: 466 797 076, e-mail: biskova@lazne.bohdanec.cz
2
80.1 / S/5

ROZHODNUTÍ
o odmítnutí žádosti o informaci
Městský úřad Lázně Bohdaneč, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, jako povinný subjekt
v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržel dne 21. 6. 2021 elektronickou žádost o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., kterou podal xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, (dále jen „žadatel“).
Žádost se vztahuje k odvolání z funkce a rozvázání pracovního poměru bývalého tajemníka xxxxxxxxxxxxxxxx.
Žadatel ve svém podání žádá o poskytnutí informace:
Pokud byl problém vyřešen, tak žádá o elektronickou kopii dokumentu, kterým se tak stalo.
Pokud se tak doposud nestalo, žádá o tyto informace:
1.
2.
3.
4.

Elektronickou kopii posledního rozhodnutí soudu.
Elektronickou kopii posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč adresovaného soudu.
Elektronickou kopii případné reakce soudu na tento dopis.
Elektronickou kopii dokumentu, kterým bývalý tajemník vznesl své požadavky na řešení ze strany MÚ Lázně
Bohdaneč.
5. Elektronickou kopii posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč bývalému tajemníkovi.
6. Elektronickou kopii případné odpovědi bývalého tajemníka na tento dopis.
Poskytnuté informace žádá zaslat na elektronickou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Jelikož soudní spor ještě není ukončen rozhodl Městský úřad Lázně Bohdaneč podle § 15 odst. 1 a § 11 odst. 4
písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. takto:
Žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne
21. 6. 2021 o poskytnutí informací týkajících se odvolání z funkce a rozvázání pracovního poměru bývalého tajemníka
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, konkrétně:
Pokud byl problém vyřešen, tak žádá o elektronickou kopii dokumentu, kterým se tak stalo.
Pokud se tak doposud nestalo, žádá o tyto informace:
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1.
2.
3.
4.

Elektronickou kopii posledního rozhodnutí soudu.
Elektronickou kopii posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč adresovaného soudu.
Elektronickou kopii případné reakce soudu na tento dopis.
Elektronickou kopii dokumentu, kterým bývalý tajemník vznesl své požadavky na řešení ze strany MÚ Lázně
Bohdaneč.
5. Elektronickou kopii posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč bývalému tajemníkovi.
6. Elektronickou kopii případné odpovědi bývalého tajemníka na tento dopis.

se odmítá
v celém rozsahu podané žádosti.

Odůvodnění
Městský úřad Lázně Bohdaneč obdržel dne 21. 6. 2021 od xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elektronickou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se problematiky odvolání z funkce a rozvázání pracovního poměru
bývalého tajemníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, konkrétně:
Pokud byl problém vyřešen, tak žádá o elektronickou kopii dokumentu, kterým se tak stalo.
Pokud se tak doposud nestalo, žádá o tyto informace:
1.
2.
3.
4.

Elektronickou kopii posledního rozhodnutí soudu.
Elektronickou kopii posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč adresovaného soudu.
Elektronickou kopii případné reakce soudu na tento dopis.
Elektronickou kopii dokumentu, kterým bývalý tajemník vznesl své požadavky na řešení ze strany MÚ Lázně
Bohdaneč.
5. Elektronickou kopii posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč bývalému tajemníkovi.
6. Elektronickou kopii případné odpovědi bývalého tajemníka na tento dopis.
V současné době stále probíhá u Okresního soudu v Pardubicích pracovněprávní spor o určení neplatnosti výpovědi
z pracovního poměru a o náhradu ušlého platu xxxxxxxxxxxxxxxxxx a Město Lázně Bohdaneč vystupuje v těchto
řízeních jako žalovaný. Pracovněprávní spor přitom už ze své podstaty vykazuje vyšší míru ochrany zainteresovaných
osob. Z hlediska zájmu jsou pak tyto spory pro Město Lázně Bohdaneč velmi významné.
Povinný subjekt proto provedl test proporcionality a zohlednil veškeré okolnosti žádosti a dospěl k závěru, že lze
poskytnout pouze takové informace, které nemohou ovlivnit nestranné a objektivní rozhodování soudu v daných
sporech a které nemohou jednostranně zvýhodnit osoby v těchto sporech vystupující.
Jelikož žadatel v minulosti rovněž xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (v té době tajemníka MěÚ Lázně Bohdaneč) svými
žádostmi o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. hojně zásoboval, dospěl povinný subjekt k rozhodnutí,
že by poskytnutím informací mohlo dojít k ovlivňování jedné či druhé strany soudního sporu.
V souladu s § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. (Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků) povinný subjekt podanou žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb. odmítá.
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Nad rámec výše uvedeného si povinný subjekt dovoluje upozornit, že si je vědom toho, že informace by se zpravidla
měly poskytovat. V tuto chvíli však právo žadatele na informace týkající se pracovněprávního sporu s xxxxxxxxxxxxx
v rámci provedeného testu proporcionality nepřevážilo nad jinými právem chráněnými zájmy. Povinný subjekt však
avizuje, že ve chvíli, kdy bude pracovněprávní spor s xxxxxxxxxxxxxx definitivně ukončen, odpadne důvod pro
neposkytnutí požadovaných informací a bude-li o to znovu požádán, takové informace poskytne.
Jelikož žadatel vlastní datovou schránku, rozhodl správní orgán na základě § 19 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění o zaslání rozhodnutí do datové schránky, nikoliv na zadaný e-mail. Správní orgán tak
učinil na základě toho, že rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou a datová schránka je rovnocenně uznatelná
s elektronickým podpisem, kterým žadatel v e-mailu nedisponuje.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do
15 dnů od jeho doručení písemné odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice, prostřednictvím Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč. Lhůta
pro podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí.

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Bc. Viktor Satori
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

Obdrží:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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