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VÁŠ DOPIS ZN.:   Kverulatn.org        
ZE DNE: 17. 2. 2022  Pražská 1148/59 
                                  10200 Praha 15, Hostivař 
NAŠE ZN.: MMZL 065126/2022  
VYŘIZUJE: Pavla Julinová  
TEL.: 577 630 271  
FAX:     

E-MAIL: pavlajulinova@zlin.eu 
   
DATUM: 31. 3. 2022 

 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Městské informační a turistické středisko Magistrátu města Zlína (dále jen „MITS MMZ“) jako věcně 

příslušný organizační útvar statutárního města Zlína, IČ: 00283924, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín (dále 

též jen „povinný subjekt“) rozhodlo v souladu s § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím výše 

uvedeného dne takto: 

 

Žádost společnosti Kvarulatn.org, IČ 28925165, Pražská 1148/59, 10200 Praha 15, Hostivař (dále jen 

„žadatel“), ze dne 17. 2. 2022, doručená povinnému subjektu dne 16. 3. 2022, podaná podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

svobodném přístupu k informacím“), ve znění: 

„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Magistrát města Zlína, (dále 

jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, 

které užíval povinný v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021  

1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným? Uveďte členění na jednotlivé 

roky.  

2. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na 

jednotlivé roky.  

3. V případě, že povinný užívá pronajatou budovu, jaké jsou náklady na pronájem této budovy. Uveďte 

členění na jednotlivé roky.  

4. Jaké subjekty poskytovaly povinnému pronájem u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na 

jednotlivé roky.  

5. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje? Uveďte členění na 

jednotlivé roky.  

6. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na 

jednotlivé roky.  

7. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na 

jednotlivé roky.  

8. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na 

jednotlivé roky.“  

(dále jen „žádost“). 

 

se   č á s t e č n ě   o d m í t á, 

 

a to v rozsahu bodu 5. žádosti, tj. informace o tom, kolik zaměstnanců povinného subjektu pracovalo 

v jednotlivých jím užívaných budovách v jednotlivých letech 2017 – 2021. 
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O d ů v o d n ě n í: 

 

Dle § 3 odst. 3 písm. zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro účely tohoto zákona 

rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména 

obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, 

obrazového nebo audiovizuálního. 

 

Aby bylo možno informaci poskytnout musí jí povinný subjekt disponovat nebo ji musí být schopen na 

základě jiných svých dostupných podkladů zjistit.  

 

Povinný subjekt však nedisponuje informací kolik jeho zaměstnanců pracovalo v jednotlivých jím užívaných 

budovách v jednotlivých letech 2017 – 2021, ani ji není schopen dodatečně zjistit na základě jiných podkladů.  

 

Povinný subjekt nevede statistiky o tom, kolik jeho zaměstnanců pracovalo v jednotlivých letech v té které 

jím užívané budově. Jednak není povinností povinného subjektu takovéto statistiky vést, jednak se počty 

zaměstnanců pracujících v jednotlivých budovách průběžně mění v návaznosti na provozněorganizační 

potřeby zaměstnavatele.  

 

Povinný subjekt byl proto schopen žadateli poskytnout pouze aktuální stav obsazenosti jednotlivých budov 

svými zaměstnanci, což učinil ve svém průvodním dopise ze dne 31. 3. 2022, na základě kterého žadateli 

poskytl i ostatní informace požadované v předmětné žádosti. 

 

 

P o u č e n í   o   o p r a v n ý c h   p r o s t ř e d c í c h: 

 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání, ke Krajskému úřadu 

Zlínského kraje, a to prostřednictvím orgánu, který toto rozhodnutí vydal.  

 

 

 

Bc. Pavla Julinová 

vedoucí MITS MMZ 
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