
 

 

149. Žádost o poskytnutí informace – poslední platná smlouva uzavřená mezi ÚMČ Praha 
1 a zástupcem tajemníka 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – poslední platná smlouva uzavřená mezi ÚMČ Praha 1 a zástupcem 

tajemníka. 
Žádost byla dle § 15 odst. 1 a § 8a InfZ odmítnuta. 

Povinný subjekt vycházel ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

z ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních lidských práv a 

svobod, ze zákona č. 110/2019 Sb., zákoník práce. Požadovaná informace je součástí osobního 

spisu každého zaměstnance. Do osobního spisu může nahlédnout pouze zákonem stanovený 

okruh osob (nadřízený zaměstnance, orgán inspekce práce, Úřad práce ČR, Úřad na ochranu 

osobních údajů, soud, státní zástupce, policejní orgán, Národní bezpečnostní úřad a 

zpravodajské služby - § 312 odst. 2 zákoník práce. Zaměstnanec může do svého osobního spisu 

nahlížet a pořizovat si výpisky, opisy a stejnopisy kdykoliv o to požádá. Osobní údaje 

v osobnímu spisu zaměstnance jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a v souladu s § 3 a § 4 zákona o ochraně osobních údajů, je zaměstnavatel povinen 

zajišťovat jejich ochranu a správu dle zákona o ochraně osobních údajů (komentář § 312 

zákoníku práce).  

 

(žádost byla podána dne 05.09.2019  a vyřízena dne 02.10.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

150. Žádost o poskytnutí informace – počet registrovaných partnerství ke dni 1.9.2019 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1) Kolik registrovaných partnerství bylo uzavřeno ke dni 1.9.2019 na ÚMČ Praha 1, tj. od 

1.7.2006 do 1.9.2019? Kolik těchto partnerství bylo uzavřeno mezi dvěma muži a kolik 

mezi dvěma ženami? 

Celkem uzavřeno 1059 párů, z toho 742 mužských a 317 ženských párů. 

2) Je možné na žádost páru, který míní vstoupit do registrovaného partnerství, ze strany 

ÚMČ Praha 1 přizpůsobit průběh či místo uzavření registrovaného partnerství přání 

budoucích partnerů? Např., zda lze uspořádat obřad de facto totožný se svatebním 

obřadem heterosexuálních párů (včetně svědků, slavnostního proslovu,..…),zda lze 

uzavření registrovaného partnerství provést mimo budovu ÚMČ Praha 1 (na louce, na 

zámku,…)? 

Ano. 

3) V případě kladné odpovědi na otázku ad 2), v kolika případech z celkového počtu 

uzavřených registrovaných partnerství (ad 1) požádali budoucí partneři o obdobnou 

modifikaci vstupu do registrovaného partnerství a v kolika případech (zda) bylo jejich 

žádosti vyhověno? 

Žádost v 723 případech, vyhověno v 723 případech. 

4) V případě záporné odpovědi na otázku ad 2), byly obdobné žádosti budoucími 

registrovanými partnery vzneseny, příp., v kolika případech z celkového počtu 

uzavřených registrovaných partnerství se tak stalo (otázka ad 1)?   

 



 2 

 (žádost byla podána dne 09.09.2019 a vyřízena dne 11.09.2019 – řešil Odbor matrik ÚMČ 

Praha 1) 

 

151. Žádost o poskytnutí informace –  vyřízení příkazu nadřízeného orgánu MHMP – 

č. j. MHMP 1782444/2019 ze dne 29.8.2019 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

Jak a kdy MČ P1 vyřídila příkaz nadřízeného orgánu MHMP – opatření proti nečinnosti, č. j. 

MHMP 1782444/2019 ze dne 29.8.2019. 

Žadatel zaslal „stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace“. 

S ohledem na obsah příkazu MHMP č. j. MHMP 1782444/2019 ze dne 29.8.2019 odbor 

výstavby do doby pravomocného vyřešení námitky podjatosti všech pracovníků stavebního 

úřadu nebude ve věci stavby  Praha 1, Malá Strana Pod Bruskou 6, č.p. 136 konat, včetně 

vyřizování případných stížností dle ust. § 175 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

(žádost byla podána dne 10.09.2019, stížnost dne 01.10.2019 a vyřízena dne 14.10.2019  – řešil 

Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 

  

152. Žádost o poskytnutí informace – SUMCP1/119404/2018/VÝS-OD-3/136 – zaslání 

dokumentace soudnímu znalci – kopie průvodního dopisu a odpovědi 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – sdělení ze dne 4.6.2018 – č. j. SUMCP1/119404/2018/VÝS-

OD-3/136, kdy byla zaslána veškerá spisová dokumentace k posouzení a rozboru soudnímu 

znalci ve věci posuzování staveb – kopie průvodního dopisu, odpovědi, stanoviska, právní 

rozbor, vyhotovený advokátní kanceláří. 

Žádost byla dle § 15 odst. 1 a § 2 odst. 3 InfZ odmítnuta. 

Požadované dokumenty jsou součástí spisu vedeného stavebním úřadem, žadatel může 

nahlédnout do spisu, který je veden ve věci žadatele. 

 

(žádost byla podána dne 10.09.2019 a vyřízena dne 01.10.2019  – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

153. Žádost o poskytnutí informace – zaslání kopie doručenky odpovědi I-122/19  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - zaslání kopie doručenky odpovědi I-122/19. 

Požadovaná kopie byla žadateli poskytnuta. 

 

(žádost byla podána dne 10.09.2019 a vyřízena dne 01.10.2019  – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

154. Žádost o poskytnutí informace – odůvodněné sdělení S UMCP1/13041/2015/VÝS-Bu-

3/136 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – odůvodněné sdělení S UMCP1/13041/2015/VÝS-Bu-3/136, 

doručené velvyslanectví EFDR v Berlíně – kopie listinných důkazů, které dokládají oprávněnost 

citace vašeho tvrzení. 

Žádost byla dle § 15 odst. 1 a § 2 odst. 3 InfZ odmítnuta. 

Požadované dokumenty jsou součástí spisu vedeného stavebním úřadem, žadatel může 

nahlédnout do spisu, který je veden ve věci žadatele. 
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(žádost byla podána dne 10.09.2019 a vyřízena dne 01.10.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ  

Praha 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


