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(dále jen „žadatel") 

Magistrát města Ostrava 

Žádost o poskytnutí informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ) 

[1] Žadatel žádá o poskytnutí informací, týkající se rozhodnutí č. j. SMO/199303/18/DSČ/ , sp. 

zn. S-SMO/185870/18/DSČ a to: 

a) Zda byla uhrazena pokuta uložená tímto rozhodnutím? 

b) Pokud ano (dle otázky a), pak kdy a jakým způsobem? 

c) zda bylo požádáno o splátkový kalendář k těmto piněním (pokuta, náklady řízení)? Pokud ano, 

žádáme o poskytnutí anonymizované žádosti o tento splátkový kalendář, jakožto i o anonymizované 

rozhodnutí o splátkovém kalendáři 

d) zda je či byla vedena exekuce či výkon rozhodnutí za účelem vymáhání těchto pinění (pokuta, 

náklady řízení)? Pokud ano, který soudní exekutor (či který úřad) a pod jako spisovou značkou dané 

řízení vede? 

e) Pokud na otázku d) bude negativní odpověď, pak žádáme o sdělení, kdy dojde k vymáhání této 

pohledávky? Případně, jaká překážka vymáhání brání? 

[2] Prosím o poslání do mé datové schránky. 

Dne 26. května 2022 

Digitálně podepsal: 

ť 26.05.2022 11:24 



Magistrát města Ostravy 
Odbor financí a rozpočtu 

Naše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 

SMO/345 856/22/OFR/
S-SMO/301739/22/OFR 

9.6.2022 

Odpověd' na žádost o informaci dle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů 

Vážená, 

dne 26.5.2022 obdržel Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu Vaši žádost o informaci 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Ve 
své žádosti žádáte o: 

Poskytnutí informací, týkající se rozhodnutí Č. j. SMO/199303/18/DSČ/  sp. zn. S-
SMO/1858 70/18/DSČ a to: 
a) Zda byla uhrazena pokuta uložená tímto rozhodnutím? 
b) Pokud ano (dle otázky a), pak kdy a jakým způsobem? 
c) zda bylo požádáno o splátkový kalendář k těmto piněním (pokuta, náklady řízení)? Pokud ano, 
žádáme o poskytnutí anonymizované žádosti o tento splátkový kalendář, jakožto i o anonymizované 
rozhodnutí o splátkovém kalendáři 
d) zda je či byla vedena exekuce či výkon rozhodnutí za účelem vymáhání těchto pinění (pokuta, 
náklady řízení)? Pokud ano, který soudní exekutor (či který úřad) a pod jako spisovou značkou dané 
řízení vede? 
e) Pokud na otázku d) bude negativní odpověd; pak žádáme o sdělení, kdy dojde k vymáhání této 
pohledávky? Případně, jaká překážka vymáhání brání? 

Povinný na základě posouzení žádosti odpovídá na žádost o informaci pod písm. a) a tím i b) 
tak, že uložená pokuta uvedeným rozhodnutím nebyla uhrazena. 

Ve zbytku žádosti pod písm. c), d) a e) odkazuje povinný na jím vydané Rozhodnutí o 
částečném odmítnutí žádosti o informaci č.j. SMO/345901/22/OFR/  ze dne 9.6.2022. 
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Magistrát města Ostravy 

Odbor financí a rozpočtu 

Naše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 

SMO/423 3 5 0/22/OFR/

S-SMO/3 0173 9/22/OFR 

14.7.2022 

Odpověd' na žádost o informaci dle zákona č. 146/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů 

Vážená, 

dne 26.5.2022 obdržel Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu Vaši žádost o informaci 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Ve 
své žádosti žádáte o: 

Poskytnutí informací, týkající se rozhodnutí Č. J. SMO/199303/18/DSČ/  sp. zn. S-
SMO/1858 70/18/DSČ a to: 
a) Zda byla uhrazena pokuta uložená tímto rozhodnutím? 
b) Pokud ano (dle otázky a), pak kdy a jakým způsobem? 
c) zda bylo požádáno o splátkový kalendář k těmto piněním (pokuta, náklady řízení)? Pokud ano, 
žádáme o poskytnutí anonymizované žádosti o tento splátkový kalendář, jakožto i o anonymizované 
rozhodnutí o splátkovém kalendáři 
d) zda je či byla vedena exekuce či výkon rozhodnutí za účelem vymáhání těchto pinění (pokuta, 
náklady řízení)? Pokud ano, který soudní exekutor (či který úřad) a pod jako spisovou značkou dané 
řízení vede? 
e) Pokud na otázku d) bude negativní odpověd; pak žádáme o sdělení, kdy dojde k vymáhání této 
pohledávky? Případně, jaká překážka vymáhání brání? 

V části žádosti pod písmeny a) a b) odpověděl povinný poskytnutím informace dne 10.6.2022. 

V části žádosti pod písmeny c) až d) na základě právního názoru v rozhodnutí nadřízeného orgánu, 
Krajského úřadu moravskoslezského kraje č.j. MSK/88545/2022 ze dne 8.7.2022, kterým bylo 
rozhodnutí o odmítnutí části předmětné žádosti vráceno zpět povinnému k dalšímu projednání, 
poskytuje povinný informace na úrovni obecných sdělení tak, aby nedošlo k zasažení do práva na 
ochranu informací o majetkových poměrech dotčené osoby. 

c) zda bylo požádáno o splátkový kalendář k těmto piněním (pokuta, náklady řízení)? Pokud ano, 
žádáme o poskytnutí anonymizované žádosti o tento splátkový kalendář, jakožto i o anonymizované 
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rozhodnutí o splátkovém kalendáři. 

Nebylo požádáno. 

d) zda je či byla vedena exekuce či výkon rozhodnutí za účelem vymáhání těchto pinění (pokuta, 

náklady řízení)? Pokud ano, který soudní exekutor (či který úřad) a pod jako spisovou značkou dané 

řízení vede? 
Vymáhání je vedeno standartními postupy daňového vymáhacího řízení dle zákona č. 280/2009 Sb. 

daňový řád ve znění pozdějších předpisů (hlava V) správcem daně. Nebylo použito předání 

soudnímu exekutorovi. 

e) Pokud na otázku d) bude negativní odpověd; pak žádáme o sdělení, kdy dojde k vymáhání této 

pohledávky? Případně, jaká překážka vymáhání brání? 

Viz. odpověd' na žádost pod písmenem d). 

Na vědomí: 

1) dotčená osoba 

Magistrátu města Ostravy 

v zastoupení 

odbor financí a rozpočtu 
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