
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím 

 

 

Dotaz na soudní spor se zaměstnancem 

Způsob podání žádosti: obyčejně, poštou 

Dne: 11. 9. 2018 

 

Vážení,  

je mi známo, že Vaše městská knihovna vedla či vede soudní spory se zaměstnancem XY, nar. 

XXX, bytem XXX.  

Podle §4 zákona 106/1999 Sb.Vás žádám poskytnutí následujících informací: 

1) V souvislosti žalobou XY o neplatnost výpovědi z pracovního poměru vedením u 

Okresního soudu ve Svitavách a u vyšších soudních instancí, tj. Krajského soudu 

v Hradci Králové, Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR: 

a) Jaké celkové náklady vznikly městské knihovně v souvislosti se soudním sporem, 

zejm. kolik a kdy městská knihovna do současné doby vynaložila na jednotlivých 

nákladech tohoto soudního řízení a souvisejících nákladech (zejm. za právní služby 

pro městskou knihovnu, soudní poplatky, náklady právního zastoupení XY)? 

b) Jaké náklady vznikly městské knihovně v souvislosti s opětovným přijetím XY do 

pracovního poměru, zejména na náhradě mzdy od května 2015 do ledna 2018, 

sociálního a zdravotního pojištění, dále příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

dále penále či jiných sankcích spojených s případnou pozdní úhradou citovaných 

pojištění a příspěvku? 

c) Žádám o poskytnutí rozhodnutí citovaných soudů v uvedené věci. 

2) V souvislosti s žalobou XY o zaplacení náhrady mzdy ve výši 408 158 Kč v řízení 

vedeném u Okresního soudu ve Svitavách a Krajského soudu v Hradci Králové: 

a) Jaké celkové náklady vznikly městské knihovně v souvislosti se soudním sporem, 

zejm. kolik do současné doby městská knihovna vynaložila na jednotlivých 

nákladech tohoto soudního řízení a souvisejících nákladech (zejm. za právní služby 

pro městskou knihovnu, soudní poplatky, náklady právního zastoupení XY)? 

c) Žádám o poskytnutí rozhodnutí Okresního soudu v uvedené věci. 

3) Kdo a kdy učinil za městskou knihovnu rozhodnutí dát výpověď z pracovního poměru 

XY? 

4) Zda v souvislosti s vynaloženými náklady na shora uvedené soudní spory byla ze strany 

zřizovatele městské knihovny (tj. města Moravská Třebová) provedena kontrola 

hospodaření městské knihovny podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů? 

5) Kdy, na jak dlouho a se kterými zaměstnanci uzavřela městská knihovna jako 

zaměstnavatel pracovní smlouvu, případně dohodu o provedení práce či dohodu o 

pracovní činnosti, od května 2015, dále v roce 2016 a 2017? 



6) Konalo se před přijetím zaměstnanců do pracovního poměru podle dotazu 5) v městské 

knihovně výběrové řízení? Jaká kritéria a požadavky museli zájemci o práci splňovat? 

7) Na jaké pracovní pozici, s jakou pracovní náplní, byli zaměstnanci podle dotazu 5) 

v městské knihovně zaměstnáni? 

8) Který zaměstnanec podle dotazu 5) nahradil XY na dospělém oddělení městské 

knihovny v období od května 2015 do ledna 2017? Jaká byla hrubá a čistá měsíční mzda 

tohoto zaměstnance či zaměstnanců za citované období? 

 

 

Odpověď na žádost I: 

Způsob poskytnutí informace: doporučeně, poštou 

Dne: 20. 9. 2018 

 

Vážený pane, 

 děkuji za Váš dotaz, který bude vyřízen v zákonné lhůtě. Vzhledem k množství 

informací, o něž žádáte, se bohužel ukázalo nezbytným tuto lhůtu v zákonných mezích navýšit. 

Využívám tedy §14 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a v souladu 

s odstavcem 7 písm. b)  Vás tímto informuji o prodloužení lhůty pro poskytnutí odpovědi 

z důvodu vyhledání a sběru objemného množství oddělených a odlišných požadovaných 

informací. 

 Současně Vás upozorňuji na skutečnost, že vzhledem k rozsahu odpovědi velmi 

pravděpodobně budeme nuceni žádat úhradu nákladů spojených s pořizování kopií a zasláním 

odpovědi (viz §17 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím), a to v souladu 

s aktuálním ceníkem Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové (2 Kč za 

kopii či tisk stránky formátu A4) a platným ceníkem České pošty, s. p. Jiné náklady účtovány 

nebudou. Odhadovaná výše celkových nákladů je cca 300 Kč. Výzva k úhradě bude zaslána 

spolu s přesným vyčíslením. 

S pozdravem 

Mgr. Lenka Greplová,  ředitelka MěK 

 

 

Odpověď na žádost II: 

Způsob poskytnutí informace: doporučeně, poštou 

Dne: 4. 10. 2018 

 

Vážený pane, 

 odpovídám na Váš dotaz na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím z 10. září 2018. Odpovědi uvádím v souladu s členěním Vašeho dotazu. 

1. a)  Celkové náklady soudního řízení ve věci neplatnosti výpovědi jsou 111.067 Kč.  

b) Věc je stále ještě předmětem soudního sporu, nelze tedy určit celkové náklady. 

Dosud vznikly náklady v celkové výši 170.718 Kč za prvních šest měsíců 

neplatnosti výpovědi. 



c) Vzhledem k aktuální podobě zákonů, směrnic a nařízení ve věci ochrany osobních 

údajů Vám rozsudek poskytnout nesmím.  

2. a)  Věc je stále ještě předmětem soudního sporu, opět tedy nelze určit celkové náklady.   

Jediným nákladem, který dosud vznikl a byl uhrazen, je soudní poplatek za 

odvolání ve výši 20.408 Kč. 

b) Opět Vám v tomto bodě nemohu vyhovět vzhledem k platnosti směrnice GDPR.  

3. Rozhodnutí jsem učinila já osobně, a to definitivně v den podání výpovědi, tj. 27. 2. 

2015. O situaci byl průběžně informován zřizovatel a všechny úkony související 

s výpovědí i předáním výtek byly prováděny v součinnosti s advokátní kanceláří, která 

také výtky i výpověď připravila.  

4. Zřizovatel Město Moravská Třebová v Městské knihovně Ladislava z Boskovic provádí 

pravidelné kontroly hospodaření.  

5. Ve dnech 30. 4.  a 7. 5. 2015 byly uzavřeny dohody o provedení práce, a to v měsíci 

květnu 2015. Dne 28. 5. 2015 byla na dobu určitou (od 1. 6. do 31. 10. 2018) uzavřena 

pracovní smlouva. Tato byla dne 27. 10. 2015 prodloužena opět na dobu určitou, a to 

do doby pravomocného skončení soudního sporu.  Jména zaměstnanců Vám však 

nejsem oprávněna sdělit.  

6. Výběrové řízení bylo vyhlášeno v červnu 2015 s předpokládaným nástupem od 1. 11. 

2015, vzhledem k probíhajícímu soudnímu sporu bylo zrušeno. Požadavky byly 

stanoveny tyto: minimálně úplné střední vzdělání s maturitou (zaměření na informační 

a knihovnické služby, pedagogiku nebo další humanitní obory výhodou), organizační 

schopnosti a schopnost jednání s lidmi, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, 

komunikativnost, kreativita, aktivní přístup, dobrá znalost práce s počítačem (Windows, 

MS Office) a orientace v prostředí internetu (vyhledávání informací), výborná znalost 

české gramatiky, ochota vzdělávat se, praxe v oboru a znalost cizího jazyka výhodou. 

7. Jednalo se o pracovní pozici knihovnice  a náplň práce byla stanovena v souladu 

s platným katalogem práce a potřebami knihovny, zejména se jednalo o knihovnické, 

bibliografické, referenční a informační služby. 

8. Vámi požadované informace nelze sdělit. 

S pozdravem 

Mgr. Lenka Greplová, ředitelka MěK 

 

 

 


