
Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 
ze dne 15.7.2020 
 
na základě zákona č. 109/2009 Sb. žádám o poskytnutí informací, na jakém základě - oporou 

ve vnitřních interních předpisech, či platné legislativě, se Vaši zaměstnanci nemusí zabývat 

oznámením o porušování zákona, které by bylo podané anonymně. 

 
 

Odpověď ze dne 27.7.2020 
 
Váš dotaz je postaven na předpokladu, že se naši zaměstnanci nemusí zabývat oznámením o 

porušování zákona, které bylo podáno anonymně, a požadujete informaci, na základě čeho se 

tak děje. Vámi uvedený předpoklad nemohu potvrdit. Nedá se říci, že by anonymní podání 

automaticky mělo vést k jeho neřešení nebo jak to nazvat. Postup magistrátu se v konkrétních 

případech odvíjí od vyhodnocení obsahu podání. 

Pokud někdo oznámí porušení zákona, už tím že se magistrát s obsahem tohoto oznámení 

seznámí, se jím zabývá. Magistrát pak dle obsahu oznámení vyhodnocuje např. to, zda věc 

spadá do jeho kompetence, prověřuje reálnost/důvodnost oznámení, jeho možnou závažnost 

apod. Od tohoto vyhodnocení se pak odvíjí další postup (vlastní řešení důvodného 

oznámení/postoupení kompetentnímu orgánu/odložení …). Co se pak týče možné odpovědi 

na anonymní podání: existují různé úrovně anonymity: např. dotaz zaslaný z e-mailu, bez další 

identifikace tazatele – tam je pak nutno zvážit (dle obsahu), na co, resp. v jakém rozsahu lze 

odpovědět, aniž bychom znali identitu tazatele, nebo zvážit, zda tazatele vyzvat k doplnění 

identifikačních údajů. Naopak, na anonymní podání, doručené v tištěné podobě, logicky 

odpovědět nelze, není komu.  

Pokud se ptáte na příslušnou úpravu v našich interních předpisech, je na místě zmínit čl. 1 

odst. 9 naší směrnice č. 16/2016 PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PETIC A 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ: Anonymní stížnosti jsou posuzovány jen v případě, že obsahují 

informace hodné pozornosti. V opačném případě zašle vyřizující útvar anonymní stížnost do 

centrální evidence kanceláře tajemníka a dále ji neprošetřuje. Za anonymní stížnost se 

považuje písemná stížnost nepodepsaná a e-mail neopatřený identifikačními znaky pisatele. 

Jinými slovy: pokud je naprosto zjevné, že je anonymní podání nereálné, nepravdivé, 

nesmyslné, šikanózní apod., magistrát se jím dále nezabývá, ostatně mu ani nic jiného 

nezbývá. V ostatních případech se jím zabývá, a to v principu tak, jak jsem popsal výše. 

Abych to shrnul: magistrát se oznámením o porušování zákona zabývá vždy (přinejmenším tak, 

že se seznámí s jeho obsahem a zváží další postup), přičemž výstupy z této činnosti se mohou 

lišit, v závislosti na obsahu oznámení. 


