
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Předmět žádosti: 

 

Povinnému subjektu byla dne 4. 6. 2015 doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na něj obrátil 

žadatel se svou žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ve své žádosti 

požadoval sdělení výše peněžitých plnění poskytovaných zaměstnanci panu Bohumilu Páclovi, 

zaměstnavatelem v souvislosti s jeho pracovněprávním vztahem u Statutárního města Prostějova. 

Žadatel požadoval zejména: 

 

1. informace o výši jeho platu a všech odměn poskytovaných mu za výkon práce, a to v období od 11. 

11. 2014 do dne vyřízení této žádosti, 

 

2. sdělení, jaká je pracovní mailová adresa této osoby na serveru 

http://prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/adresar-magistratu/. Pokud není uvedena, důvod její 

neexistence, 

 

3. kopii pracovní smlouvy, 

 

4. v případě, že jmenovaný vykonává pro Statutární město Prostějov práci či poskytuje služby na 

jiném než pracovně právním základě, žádá žadatel sdělení, o jaký právní vztah se jedná, co je jeho 

obsahem a jaká je stanovena výše odměny a dále jaké odměny byly vyplaceny v období od 11. 11. 

2014 do dne vyřízení této žádosti. 

 

Poskytnutí informace: 

 

Žadateli byly poskytnuty informace v části žádosti týkající se bodu 2) a 4) následně: 

 

2. sdělení, jaká je pracovní mailová adresa této osoby na serveru 

http://prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/adresar-magistratu/. Pokud není uvedena, důvod její 

neexistence. 

 

Odpověď: Emailová adresa pana Bohumila Pácla na serveru 

http://prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/adresar-magistratu/ uvedena není, jelikož tento zaměstnanec 

není v pracovním poměru ke statutárnímu městu Prostějov, nýbrž je zaměstnán na základě dohody 

sjednané mimo pracovní poměr. U těchto zaměstnanců se naprosto běžně emailové adresy neuvádějí 

na výše uvedený server, s ohledem na dočasnost trvání takového pracovněprávního vztahu.  

 

4. v případě, že jmenovaný vykonává pro Statutární město Prostějov práci či poskytuje služby na 

jiném než pracovně právním základě, žádá žadatel sdělení, o jaký právní vztah se jedná, co je jeho 

obsahem a jaká je stanovena výše odměny a dále jaké odměny byly vyplaceny v období od 11. 11. 

2014 do dne vyřízení této žádosti. 

 

Odpověď: Jmenovaný nevykonává pro statutární město Prostějov práci ani neposkytuje služby na 

jiném, než pracovně-právním základě. 

 

Ohledně bodu 1) a 3) žádosti o informace bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Poté, co 

Krajský úřad Olomouckého kraje na základě odvolání žadatele zrušil původní rozhodnutí statutárního 

města Prostějova o částečném odmítnutí poskytnutí informace, byly žadateli poskytnuty i tyto 

informace v požadovaném rozsahu. 

 

Informace zpracoval: 

24. 8. 2015 Mgr. Jana Orságová, vedoucí oddělení právního a personálního, odbor Kancelář tajemníka 
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