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Žádost o poskytnutí informací týkající se oblasti BOZP a informatiky 
 

Dne 16.05.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požádal  o poskytnutí 

následujících informací v oblasti BOZP a informatiky: 

 

,,1) Průřezový a odvětvový rozpočet povinného subjektu na rok 2019, kapitálové výdaje  

a plánované investice (název činnosti, popis, objem finančních prostředků, doba realizace, finanční 

spoluúčast cizích subjektů). 

2) Organizační řád a pracovní řád v aktuálním znění včetně organizační struktury povinného subjektu. 

3) Předpisy BOZP v aktuálním znění. 

4) Předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a elektronické evidence s dosahem na novou právní 

úpravu komunitárního práva, úplné znění v aktuálním stavu. 

5) Právní, technická a organizační opatření pro přístup osob se zdravotním postižením k činnosti 

povinného subjektu (Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením). 

6) Jmenovitý aktuální seznam nemovitého majetku ve vlastnictví nebo správě povinného subjektu 

s uvedením typu stavby nebo pozemku, parc. číslo, popisné číslo, stručný popis  

a způsob užívání (administrativa, obchody apod.). 

7) Působnost odborných organizací i spolků u povinného subjektu (název, IČO, sídlo, typ  

a zaměření, působnost, statut) včetně aktuálního znění kolektivní smlouvy nebo jiného zakladatelského 

dokumentu.“ 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že poskytujeme pouze informace, na které můžeme odpovědět ihned: 

 

Ad 4) V příloze č. 1 této odpovědi na Vaší žádost přikládáme směrnici č. SE 04/2018 v oblasti 

ochrany osobních údajů v souvislosti na novou právní úpravu. 

  

U informací pod body č. 1, 2, 3, 5, 6 jsme Vás dopisem č.j. ze dne 23.05.2019  

vyzvali k úhradě za poskytnutí informací. 

 

K informaci pod bodem 7 Vám zasíláme rozhodnutí č.j. e dne 28.05.2019. 

 

S pozdravem 

    
Příloha: 

Příloha č. 1 – Směrnice č. SE 04/2018     

    

    

    

    

     

 


