
*KVOPX0091OOT* 
KVOPX0091OOT 

 

Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: (+420) 542 542 111, fax: (+420) 542 542  112 
podatelna@ochrance.cz, www.ochrance.cz 

 
Sp. zn. 
Naše č. j. 
Datum 
 
 
 
 
 

 
 
K106 56/2018 
KVOP-52885/2018 
06. 12. 2018 
 
 
 
 
 

      
      
Vážená paní 

 

 
e-mail: 
 
 

Sdělení o poskytnutí informace  

Vážená paní  

dne 21. 11. 2018 byla do Kanceláře veřejného ochránce práv doručena Vaše žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou žádáte: 

1.  Poskytnutí informace, zda byl podán podnět, případně stížnost k  šetření, směřující 
proti z. s.  nebo , a v  případě, že ano, o zaslání dokumentu.  

2.  Informaci, zda VOP zahájil šetření směřující proti z. s.  nebo subjektu
, a v případě, že ano, o sdělení spisové značky a zaslání listiny – přípisu o 

zahájení šetření.  

3.  Sdělení, zda v souvislosti s činností spolku byla podána stížnost na 
nesprávný úřední postup nebo na vyřízení stížnosti směřující proti Do nebo 
správnímu orgánu. V případě, že ano, o zaslání listiny a zaslání přípisu VOP DO nebo 
správnímu orgánu.  

4.  Sdělení, zda je v současné době vedeno šetření směřující k  činnosti spolku 
 s uvedením spisových značek – jednotlivě.  

Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, se poskytují níže uvedené 
informace: 

K bodu č. 1 

Veřejnému ochránci práv (dále jen „ochránce“) nebyl podán žádný podnět či stížnost 
směřující proti z. s.  nebo . Zákonem vymezená působnost 
ochrácne1 neumožňuje šetření jednotlivých fyzických či právnických osob. Posláním 
ochránce je ochrana osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto 
zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního 
státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností.  

K bodu č. 2 

Veřejný ochránce práv nezahájil šetření proti z. s.  nebo subjektu   

                                                                 
1 § 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.  
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K bodu č. 3 

V souvislosti s činností spolku  obdržel veřejný ochránce práv stížnost na postup 
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Městského 
úřadu Slavkov u Brna, obecní živnostenský úřad a Krajského úřadu Jihomoravského krajem, 
odbor správní a Krajský živnostenský úřad. Přílohou Vám zasílám písemnosti, po nezbytné 
anonymizaci informací osobní povahy, kterými byly příslušné úřady vyzvány k jejich 
vyjádření.  

K bodu č. 4 

Zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislav Křeček vede v současnosti šetření, které 
se týká spolku , a to pod jedinou sp. zn.: 774/2017/VOP/MKČ. 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Petra Zdražilová v. r. 
ředitelka právní sekce 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem)  
 

 




