
ombudsman
Kancelář veřejného ochránce práv KVOPX0099AIH

Vážený pan
Mgr. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 1039/32 

110 00 Praha 1

K106 18/2019 

KVOP-9304/2019 
25.02. 2019

Sp. zn. 
Naše č. j. 
Datum

e-mail: 

Sdělení o poskytnutí informace

Vážený pane magistře,

dne 14. února 2019 byla do Kanceláře veřejného ochránce práv doručena Vaše žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. Zeptal jste se na výsledek stížností podaných proti Vám v případě Vašeho 

bývalého podřízeného na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO"). Podáním 

ze dne 19. února 2019 jste upřesnil, že žádáte tyto informace:

1. výsledek šetření stížností, které na Vás podal bývalý podřízený Mgr. 
služebnímu orgánu v MPO, a

2. informace o výsledku a průběhu šetření vedeného veřejnou ochránkyní práv vůči MPO 

ve věci vyřizování stížností Mgr. 

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

informace:

K bodu č. 1

Stížnosti, které na Vás podal Mgr.  služebnímu orgánu v MPO, byly 

souhrnně vyřízeny přípisem bývalého státního tajemníka MPO JUDr. Ing. 
 ze dne 14. srpna 2018, a to jako nedůvodné. Kopii přípisu přikládám k tomuto 

sdělení.

K bodu č. 2

Veřejná ochránkyně práv vydala ve věci vyřizování stížností Mgr.  dne 

14. července 2018 zprávu o šetření podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., 
o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Zjistila v ní pochybení MPO. 
Protože opatření, které MPO přijalo, ochránkyně nepokládá za dostatečné, vydala dne 7. 
února 2019 v této věci závěrečné stanovisko podle ustanovení § 18 odst. 2 téhož zákona. 
Součástí tohoto stanoviska je návrh opatření k nápravě. V současnosti ochránkyně čeká na 

vyjádření MPO.
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Kopii zprávy o šetření a závěrečného stanoviska přikládám k tomuto sdělení.

S pozdravem

Mgr. Petra Zdražilová v. r. 
ředitelka právní sekce 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem)

Přílohy
Připiš státního tajemníka MPO 
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