Úřad městské části Praha 10
Kancelář tajemníka
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-051061/2018
Vyřizuje linka:
V Praze dne:
10. 5. 2018

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, Kancelář tajemníka, obdržela dne 2. 5. 2018
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:
„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím“), Vás žádám o zaslání uzavřených Kolektivních smluv za období
od 1. 1. 2014 do dnešního dne, které byly sjednány mezi Vaší Městskou částí, jako zaměstnavatelem a
jeho zaměstnanci, které zastupuje příslušný výbor odborové organizace (dále jen „Kolektivní
smlouvy“), a to nejlépe jejich scen ve formátu pdf.
Dále Vás ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění informace, zda
Kolektivní smlouvy byly tajemníkem Vaší Městské části podepsány vlastnoručním podpisem, nebo za
pomoci razítka s vlastnoručním podpisem.
S ohledem na ustanovení § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o potvrzení
předpokládané výše nákladů, budou-li požadovány, a to před poskytnutím informací, které jsou
předmětem této žádosti.
Informace žádám poskytnout v elektronické podobě a zaslat je do mailové schránky žadatele, která je
níže uvedena.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace, poskytujeme v následující
formě: elektronicky formou textu tohoto přípisu a formou příloh na Vámi uvedenou e-mailovou
adresu.
Kolektivní smlouvy za Vámi požadované období, tj. od 1.1.2014 do dnešního dne byly tajemníkem
ÚMČ Praha 10 podepsány vlastnoručním podpisem. Osobní podpisové razítko, využívající grafické
znázornění vlastnoručního podpisu (tzv. faksimile podpisu), použito nebylo.

V přílohách Vám zasíláme Kolektivní smlouvy uzavřené mezi MČ Praha 10 a Základní organizací
Odborového svazu státních orgánů a organizací při Městské části Praha 10, Vršovická 1429/68, 101
38 Praha 10, a to:
 za období od 1.1. 2014 do 31. 12. 2014, včetně Dodatku č. 1
 za období od 1.4. 2015 do 31. 3. 2016
 za období od 1.4. 2016 do 31. 3. 2017
 za období od 1.4. 2017 do 31. 3. 2018
 za období od 1.4. 2018 do 31. 3. 2019

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

JUDr. Jana Hatalová, MBA
vedoucí personálního oddělení
Kancelář tajemníka

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

Přílohy: dle textu

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00
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tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

