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Doprovodná informace o obsahu poskytované informace na žádost 

 

Dne 21.7.2020 byla městu Rožnov pod Radhoštěm (dále také jako „povinný subjekt“) doručena 

prostřednictvím elektronické podatelny žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), prostřednictvím níž 

byly požadovány informace o tom „jak je vnitřními předpisy upravena činnost městského 

architekta, jak jsou definovány jeho činnosti a pravomoci a jaké jsou roční náklady na provoz 

(mzdové, výdaje na činnost apod.). Dále prosím o zaslání anonymizovaných smluv mezi městem a 

městským archiitektem“ K výše uvedenému požadavku bylo žadateli sděleno, že činnosti 

architekta města zajišťuje zaměstnanec města na základě dohody o pracovní činnosti. K dotazu 

jak je vnitřními předpisy upravena činnost městského architekta, jak jsou definovány jeho činnosti a 

pravomoci bylo sděleno, že vnitřní předpis č. 3/2018 Organizační řád Městského úřadu Rožnov 

pod Radhoštěm stanovuje, že koordinaci činnosti architekta města zajišťuje odbor investic 

Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. Jednotlivé činnosti  vykonávané architektem města 

jsou konkretizovány v dohodě o pracovní činnosti resp. v dohodě o změně sjednaných pracovních 

podmínek. Anonymizovaná dohoda o pracovní činnosti včetně dohody o změně sjednaných 

pracovních podmínek byla žadateli poskytnuta. 

Vzhledem ke skutečnosti, že informace o celkových mzdových nákladech jsou, s ohledem na 

skutečnost, že se týkají pouze jednoho zaměstnance, natolik osobního charakteru, že by jejich 

zveřejněním širokému okruhu osob mohlo dojít k zásahům do práva na ochranu osobních údajů, 

přistoupil povinný subjekt ke zveřejnění poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 

Sb. pouze formou doprovodné informace o obsahu poskytované informace, bez konkretizace 

údajů o celkových mzdových nákladech.  
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