
ŽÁDOST O INFORMACE DLE Z. Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K 

INFORMACÍM  
 

Dne 26. 2. 2019 jsem obdržela z Vašeho úřadu mail, jenž přikládám k této žádosti o 

informace.  

 

Na základě shora uvedeného zákona zdvořile žádám Váš úřad o informace, zda bylo ve 

věci vedené pod značkou VOP 7689/2018 vydáno doporučení samosprávě v oblasti 

související s diskriminací podle ustanovení § 21b písm. c) (vizte přiložený mail) a zda byly 

učiněny v uvedené věci ze strany Vašeho úřadu nějaké další kroky. 

 

Děkuji. 

---------- Forwarded message --------- 

Von: Slavíček Jan Mgr. <slavicek@ochrance.cz> 

Date: Di., 26. Feb. 2019 um 14:00 Uhr 

Subject: Váš podnět VOP 7689/2018 

Vážená paní magistro, 

  

z pověření veřejné ochránkyně práv, Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., se na Vás po delší době 

obracím s informací o dalším postupu ochránkyně ve věci Vašeho podnětu, který se týkal 

průzkumu veřejného mínění ohledně nové tramvajové trati ve statutární městě Ostravě. 

Děkuji za další materiály zaslané v průběhu prosince a ledna.  

  

Ve svém podnětu jste namítala diskriminační kritérium pro respondenty průzkumu – horní 

věková hranice 75 let.  

  

Objednáním průzkumu za těchto podmínek neporušilo statutární město Ostrava žádné právní 

předpisy. Přesto by však  za určitých okolností bylo možné tento průzkum považovat za 

problematický. Zejména s ohledem na mediální vyjádření primátora města, který opakovaně 

uvedl, že je pro něj průzkum levnější alternativou k místnímu referendu. 

  

mailto:slavicek@ochrance.cz


Ochránkyně ve Vaší věci nyní, v rámci zachování principu vyslyšení druhé strany, osloví 

primátora města s žádostí o vyjádření k tomuto průzkumu. Po zjištění vyjádření primátora 

může ochránkyně vydat doporučení samosprávě v oblasti související s diskriminací podle 

ustanovení § 21b písm. c). Toto doporučení zašle také Vám.  

  

Vezměte prosím také na vědomí, že informace obsažené v tomto e-mailu jsou pouze 

předběžným právním posouzením případu a nikoliv konečným stanoviskem ochránkyně.  

  

V případě dotazů k tomuto e-mailu, či dalšímu postupu ochránkyně se na mne neváhejte 

obrátit na tel. č. 542 542 252, či e-mailové adrese: slavicek@ochrance.cz. 

  

S pozdravem 

  

Mgr. Jan Slavíček 

právník odboru rovného zacházení 

  

Kancelář veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 

+420 542 542 252 

slavicek@ochrance.cz 

www.ochrance.cz | Facebook | Twitter 

  

 

  

Tento e-mail může obsahovat důvěrné informace chráněné zákonem. Pokud nejste oprávněným příjemcem, oznamte to prosím odesílateli a 

pak e-mail smažte. Jakékoliv neoprávněné kopírování, zveřejnění nebo šíření je přísně zakázáno. Kancelář veřejného ochránce práv 

zpracovává Vaše osobní údaje za podmínek popsaných na svých webových stránkách https://www.ochrance.cz/kancelar-vop/ochrana-
osobnich-udaju 

This e-mail may contain confidential/legal privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately 

and delete this e-mail. Any unauthorized copy, disclosure or distribution is strictly forbidden. Office of the Public Defender of Rights process 
your personal data under the conditions described in details on our website https://www.ochrance.cz/en/office/personal-data-protection/ 
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