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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

dne 1. 12. 2020 jste na krajský úřad zaslal podání označené jako nesouhlas s naším vyjádřením ke stížnosti na 

JUDr. Malovcovou vedeným pod čj. KUJCK 140652/2020, jehož součástí byl i dotaz na informaci podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

V podání se dotazujete, zda s. Matoušková mohla dne 14. 2. po skončení jednání dále pokračovat v její kanceláři 

snad i s pomluvami na Vaši osobu.  

K výše uvedenému lze uvést, že se jedná o řízení, které probíhalo již v roce 2016 a 2017. Krajský úřad v této 

věci nejprve rozhodnutím ze dne 5. 12. 2016 zrušil usnesení Magistrátu města České Budějovice a vrátil mu věc 

k novému řízení. Dále pak krajský úřad v květnu 2017 rozhodoval o Vašem odvolání, kdy jste byl v postavení 

navrhovatele, které bylo zamítnuto pro opožděnost. U již pravomocného rozhodnutí magistrátu nebyl shledán 

rozpor s právními předpisy a nebyl tedy důvod zahajovat přezkumné řízení.  

S ohledem na dobu, která uběhla od ústního jednání, se nelze blíže vyjádřit k tomu, zda a případně proč bylo 

v jednání pokračováno i po jeho skončení. Tvrzení, že snad docházelo k pomluvě Vaší osoby, je pouhou spekulací 

a není ničím podloženo. 

Pokud pak jde o případ, kdy jste byl uznán vinným z urážky na cti, bylo sice odvolací řízení zastaveno, avšak 

případ byl přezkoumán s ohledem na zákonnost a žádné porušení právních předpisů zjištěno nebylo. Subjektivní 

přesvědčení o oprávněnosti Vašeho jednání nic nemění na skutečnosti, že toto jednání bylo shledáno 

protiprávním a byla Vám uložena pokuta. 

S pozdravem 

 
 

 

Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 
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