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

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

19. 8. 2021
MULB/04029/2021/OSMRM/MBi
Ing. Miroslava Bišková, tel.: 466 797 076, e-mail: biskova@lazne.bohdanec.cz
2
80.1 / S/5

Městský úřad Lázně Bohdaneč obdržel dne 5. 8. 2021 rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru organizačního
a právního a krajského živnostenského úřadu, č.j. KrÚ 59122/2021, ze dne 28. 07. 2021, kterým bylo zrušeno rozhodnutí
Městského úřadu Lázně Bohdaneč č.j. MULB/03154/2021/OSMRM/MBi, ze dne 29. 06. 2021, vydané na základě žádosti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne 21. 06. 2021,
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a věc byla vrácena městskému úřadu k novému projednání.
Městský úřad 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 oznamuje pokračování řízení v uvedené věci a současně vydává následující

ROZHODNUTÍ
o částečném 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (dále jen „žadatel“).
Žádost se vztahuje k odvolání z funkce a rozvázání pracovního poměru bývalého tajemníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Městský úřad Lázně Bohdaneč rozhodl podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. takto:
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Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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:
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 částečně odmítá
v rozsahu:
1. Elektronickou kopii posledního rozhodnutí soudu.
2. Elektronickou kopii posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč adresovaného soudu.
3. Elektronickou kopii případné reakce soudu na tento dopis.

Odůvodnění
Městský úřad Lázně Bohdaneč obdržel dne 21. 6. 2021 od xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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.
K bodu 1. žádosti o informace Městský úřad Lázně Bohdaneč uvádí, že v současné době jsou vedeny u okresního soudu v
Pardubicích mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Městem Lázně Bohdaneč dva pracovněprávní soudní spory, jeden o
určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a druhý o náhradu ušlého platu xxxxxxxxxxx. Tyto soudní spory stále
probíhají a dosud nebyly ukončeny. Písemné rozhodnutí soudu ve věci samé nebylo v žádném z řízení dosud vydáno. Kopie
rozhodnutí tedy nelze poskytnout. Městský úřad Lázně Bohdaneč proto této části žádosti nemůže vyhovět.
V bodě 2. žádosti má žadatel dopisem MÚ Lázně Bohdaneč adresovaným soudu zřejmě na mysli podání Města Lázně
Bohdaneč coby účastníka soudních řízení s xxxxxxxxxxxxxxxxx v pozici žalovaného.
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Povinnému subjektu je známo, že jméno žadatele figuruje v soudním řízení s xxxxxxxxxxxxxx, jehož předmětem je výpověď
z pracovního poměru. V tomto řízení jsou mimo jiné obsaženy dokumenty, jejichž původcem je žadatel a xxxxxxxxxxxxxx jako
žalobce se dovolává skutečností v nich uvedených. Do doby skončení řízení tak nelze vyloučit žadatelovu účast v řízení.
Poskytnutí jakýchkoliv podání jednoho z účastníků řízení dosud probíhajícího soudního sporu žadateli, respektive znalost
informací z probíhajícího řízení by přitom mohla mít vliv na žadatelovu nestrannost či věrohodnost před soudem, ovlivnit je,
ovlivnit tím výsledek sporu, a zmařit tak účel probíhajícího řízení. Zájem na zachování nestrannosti soudního řízení převáží
tím spíš, jsou-li probíhající soudní spory s xxxxxxxxxxxx z hlediska zájmu pro Město Lázně Bohdaneč velmi významné. Žádost
o informace v této části proto byla s ohledem na stále probíhající soudní řízení s xxxxxxxxxxxxxxxx odmítnuta.
Povinný subjekt nicméně avizuje, že ve chvíli, kdy budou pracovněprávní spory, resp. soudní řízení s xxxxxxxxxxxxxxxx
definitivně ukončeny, odpadne důvod pro neposkytnutí požadovaných informací a bude-li o to znovu požádán, takové
informace poskytne.
K bodu 3. žádosti Městský úřad Lázně Bohdaneč uvádí, že žádná písemná reakce soudu na poslední podání Města Lázně
Bohdaneč ani v jednom z výše uvedených řízení není, proto nelze této části žádosti vyhovět.
Konečně pokud jde o body 4.-6. žádosti, tedy o komunikaci mezi Městem Lázně Bohdaneč a bývalým tajemníkem
xxxxxxxxxxxxxx, tato může být žadateli poskytnuta pouze se souhlasem xxxxxxxxxxxxx. Vzhledem k tomu, že poslední
komunikace mezi Městem Lázně Bohdaneč a xxxxxxxxxxxxxx proběhla prostřednictvím jejich právních zástupců, vyžádal si
povinný subjekt vyjádření xxxxxxxxxxxxxxx k této části žádosti prostřednictvím jeho právního zástupce. Povinný subjekt
požadované vyjádření xxxxxxxxxxxxxxx dosud nemá k dispozici, proto o této části žádosti bude rozhodnuto samostatně.
Povinný subjekt nicméně uvádí, že bez souhlasu xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebude požadovaná komunikace žadateli poskytnuta.
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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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