
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní 
Z. Z. 

 
 
 
     

V Brně dne 5. června 2013 
                                             Č. j.: PDCJ 1505/2013 

 
Sdělení o poskytnutí informace  

 
 
Vážená paní,   
 
svým podáním ze dne 31. 5. 2013, jste se na Kancelář veřejného ochránce práv dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, obrátila s žádostí o poskytnutí následujících informací: 
 
 Žadatelka tímto žádá, aby mu povinný subjekt poskytnul v souladu se zákonem níže 
specifikované informace: 
 

 zaslání Kolektivních smluv za období od 1. 1. 2010 do dnešního dne, které byly 

sjednány mezi Veřejným ochráncem práv, jako zaměstnavatelem a jeho 

zaměstnanci, které zastupuje příslušný výbor základní odborové organizace  

 sdělení počtu kmenových občanských zaměstnanců, zaměstnaných u Veřejného 

ochránce práv ke dni: 

 31. 12. 2010, 

 31. 12. 2011, 

 31. 12. 2012, 

 sdělení, zda Kolektivní smlouvy sjednané v období od 1. 1. 2010 do dnešního 

dne u složek, u kterých jste zřizovatelem, či jsou ve vaší podřízenosti, 

připomínkujete a případně schvalujete.  
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Na základě Vaší žádosti si Vám dovoluji poskytnout tyto informace: 
 

 za období od 1. 1. 2010 do dnešního dne, nebyly sjednány mezi Kanceláří 

veřejného ochránce práv, jako zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci či zástupci 

odborové organizace vzniklé z řad jejich zaměstnanců, žádné kolektivní smlouvy 

či jejich dodatky, v Kanceláři veřejného ochránce práv nepůsobí žádná odborová 

organizace,  

 evidenční počty zaměstnanců k níže uvedeným dnům činí: 

 k 31. 12. 2010 – 111 zaměstnanců, 

 k 31. 12. 2011 – 112 zaměstnanců, 

 k 31. 12. 2012 – 112 zaměstnanců, 

 Kancelář veřejného ochránce práv nepřipomínkovala či neschvalovala žádné 

Kolektivní smlouvy sjednané v období od 1. 1. 2010 do dnešního dne, Kancelář 

veřejného ochránce práv není zřizovatelem žádných složek a rovněž nemá 

žádnou ve své podřízenosti.  

 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
Ing. Josef Svoboda 
vedoucí odboru vnitřní správy  
Kanceláře veřejného ochránce práv 
 


