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Jméno:  
Příjmení: 

Datum narození: 

Try, bytem: 

Věc: Žádost dle zák. Č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Dobrý den, 

vzhledem ke špatné ekonomické situaci občanů na území Moravskoslezského kraje spojené 
s ekonomickou nepodporou státu a upřednostňování cizích občanů nad vlastními, čímž dochází 
k nerovnováze ve společnosti a porušení základních ustanovení antidiskriminačního zákona č. 
198/2009Sb., Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 
některých zákonů, respektive porušení spočívající v nerespektování: 
ust. § 1 citovaného zákona 

Předmět úpravy 
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie] a v návaznosti na přímo použitelný předpis 
Evropské unie3 a na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, 
blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech 
f) sociálního zabezpečení, 
g) přiznání a poskytování sociálních výhod, 
h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování, 

neboť toto porušení vzniká z důvodu nerovného zacházení s občany Ukrajiny a občany České republiky, 
respektive občany Moravskoslezského kraje, kdy toto rovné zacházení musí být i 

v 

mezích poskytnuté 
pomoci, kdy pomoc občanům Moravskoslezského kraje je nedostatečná oproti občanům Ukrajiny, toto 
zacházení má být rovné, o čemž vypovídá: 

úst. 2 téhož zákona 

(3) Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně 
příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu 
rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského 
vyznání, víry či světového názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis 
Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků3), i z důvodu státní příslušnosti. 

Přičemž náklady na bydlení se občanům Moravskoslezského kraje zvedly na enormní částku, ale těmto 
občanům nikdo dobrovolně nepomáhá. Taktéž občanům Královéhradeckého kraje nezbývá moc peněz 
na lékařskou péči, kdy, z důvodu konfliktu na Ukrajině s Ruskou federaci jsou za stejných podmínek 
(potřebu pomoci s platbou bydlení, energii, lékařské péče atd.) poškozování občané obou národností, 
přičemž občané České národnosti jsou opomíjení oproti národnosti Ukrajinské, tedy Vás žádám o 
zaslaní odpovědí na níže položené otázky, neboť z veřejného zdroje je známo, že krajský úřad měl 

finančně pomoci ze svého rozpočtu uprchlíkům z Ukrajiny, přičemž rovnocennou pomoc nenabídl 

občanům Moravskoslezského kraje. 



Znění otázek: 

1. Kolik finančních prostředků z rozpočtu krajského úřadu Moravskoslezského kraje bylo zasláno 

na pomoc státu Ukrajině se zvládnutím konfliktu s Ruskou federaci, a to přímo zasláním 

finanční pomoci do státu Ukrajina na nákup bojové techniky, popřípadě ;zbraní a munice, a to 

včetně zaslaní takové finanční pomoci prostřednictvím neziskových organizací, které takovou 

sbírku nabízely? Uveďte celou částku za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 
2. Kolik finančních prostředků z rozpočtu krajského úřadu Moravskoslezského kraje bylo 

poskytnuto na ubytování uprchlíků ze státu Ukrajina a jeho občanů spojené s náklady na 

stravu, ošacení, elektřinu, plyn, platba za nájem, sociální výhody (zdarma vstup do zoo, platba 

za jízdné v MHD a dalších položek)? Sdělte celou částku vynaloženou z rozpočtu kraje za období 

od dne 1.1.2022 do dne 31.12.2022. 
3. Uved'te kompletní seznam položek vynaložených z rozpočtu krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje s výší částky na poskytnutí pomocí Ukrajinským občanům, a to za 
období od 1.1.2022 do 31.12.2022. Sdělte položky, jak v číselných označeních, tak i slovní znění 

položky o jakou šlo. 

4. Kolik občanů je přihlášeno k pobytu na území Moravskoslezského kraje, bez uprchlíků 
z Ukrajiny, a to do dne 31.12.2022. 

5. Uved'te přesný počet uprchlíku z Ukrajiny, kteří dostali pomoc z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 (uved'te přesný počet kolika ukrajinským občanům 

byla tato pomoc poskytnuta, a to včetně dětí). 

6. Uveďte seznam veřejných osob, kteří danou pomoc schválili at' odhlasováním zastupitelstva 
kraje, či členů rady, kteří se pod tuto pomoc podepsali a finance z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje poskytli a uvolnili. 

7. Uved'te seznam úředních osob, které předmětné položky z otázky pod bodem 3 uvedené 
v tomto dokumentu schválili 

a jsou pod potřebnými dokumenty podepsání. (pokud úřední 
osoba nedá souhlas v rámci GDPR s uvedením jména a příjmení, tak uved'te osobní evidenční 
číslo, pod kterým je daná osoba dohledatelná v rámci pracovněprávního vztahu s krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje) 

8. Uved'te kolik uprchlíku ze státu Ukrajina se na území Královéhradeckého kraje nachází do dne 
31.12.2022, tedy jsou v Moravskoslezském kraji hlášení k pobytu, zde bydlí, popřípadě jsou zde 
kontaktní, či čerpají finanční, nebo materiální 

pomoc od státu ČR, nebo z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. 

Předem děkuji za kladné vyřízení. 

S pozdravem 



Magistrát města ostravy 
odbor vnitřních věcí 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle ust. 14 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 06.01.2023 Vaši 
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"). V podané žádosti, týkající se 
finanční pomoci občanům Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, požadujete poskytnutí 
následujících informací: 

„ 1. Kolik finančních prostředků z rozpočtu krajského úřadu Moravskoslezského kraje bylo zasláno na 
pomoc státu Ukrajině se zvládnutím konfliktu s Ruskou federaci, a to přímo zasláním finanční pomoci 
do státu Ukrajina na nákup bojové techniky, popřípadě zbraní a munice, a to včetně zaslaní takové 
finanční pomoci prostřednictvím neziskových organizací, které takovou sbírku nabízely2 Uveďte celou 
částku za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 

2. Kolik finančních prostředků z rozpočtu krajského úřadu Moravskoslezského kraje bylo poskytnuto na 
ubytování uprchlíků ze státu Ukrajina a jeho občanů spojené s náklady na stravu, ošacení, elektřinu, 
plyn, platba za nájem, sociální výhody (zdarma vstup do zoo, platba za jízdné v MHD a dalších 
položek) ? Sdělte celou částku vynaloženou z rozpočtu kraje za období od dne 1.1.2022 do dne 
31.12.2022. 

3. Uved'te kompletní seznam položek vynaložených z rozpočtu krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
s výší částky na poskytnutí pomocí Ukrajinským občanům, a to za období od 1.1.2022 do 31.12.2022. 
Sdělte položky, jak v číselných označeních, tak i slovní znění položky o jakou šlo. 

4. Kolik občanů je přihlášeno k pobytu na území Moravskoslezského kraje, bez uprchlíků z Ukrajiny, 
a to do dne 31.12.2022. 

5. Uved'te přesný počet uprchlíku z Ukrajiny, kteří dostali pomoc z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 (uveďte přesný počet kolika ukrajinským občanům byla tato 
pomoc poskytnuta, a to včetně dětí). 

6. Uved'te seznam veřejných osob, kteří danou pomoc schválili at' odhlasováním zastupitelstva kraje, či 
členů rady, kteří se pod tuto pomoc podepsali a finance z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytli 
a uvolnili. 

7. Uved'te seznam_ úředních osob, které předmětné položky z otázky pod bodem 3 uvedené v tomto 
dokumentu schválili a jsou pod potřebnými dokumenty podepsání. (pokud úřední osoba nedá souhlas 

v rámci GDPR s uvedením jména a příjmení, tak uveďte osobní evidenční číslo, pod kterým je daná 
osoba dohledatelná v rámci pracovněprávního vztahu s krajským úřadem Moravskoslezského kraje) 
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Magistrát města Ostravy 
odbor vnitřních věcí smowe08ti5atf 

8. Uved'te kolik uprchlíku ze státu Ukrajina se na území Královéhradeckého kraje nachází do dne 

31.12.2022, tedy jsou v Moravskoslezském kraji hlášení k pobytu, zde bydlí, popřípadě jsou zde 

kontaktní, či čerpají finanční, nebo materiální pomoc od státu ČR, nebo z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje. "; (dále jen „žádost"). 

Podle ust. § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty, kterými jsou státní 

orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, povinny poskytovat informace 

vztahující se k j ej ich působnosti. 

S ohledem na obsah Vaší žádosti je  třeba konstatovat, že Magistrát města Ostravy požadovanými informacemi 

nedisponuje. Hospodaření s rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje (popř. Královéhradeckého 

kraje — viz dotazy pod č. 5 a 8) stejně jako jiné agendy, jichž se týkají další dotazy obsažené ve Vaší žádosti, 

nespadají do působnosti Magistrátu města Ostravy, nýbrž do působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje (popř. Krajského úřadu Královéhradeckého kraje). 

Z tohoto důvodu Magistrát města Ostravy podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu 

k informacím Vaši žádost v celém rozsahu odkládá, jelikož Vámi požadované informace se nevztahují 

k působnosti Magistrátu města Ostravy. Zároveň Vám doporučujeme obrátit se s Vaší žádostí o informace 
na Krajský úřad Moravskoslezského kraje (popř. Krajský úřad Královéhradeckého kraje), k j ehož působnosti 
se Vámi požadované informace vztahují. 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Magistrátu města Ostravy podat 
stížnost dle ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost můžete podat u Magistrátu města 
Ostravy do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje. 

S pozdravem 

odbor vnitřních věcí 
-podepsáno elektronicky-
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