
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Odůvodnění nahlížení do registru osob 

 
Žádáme Vás o zaslání doplňujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., k nahlížení do registru osob 

- z jakého důvodu bylo nahlíženo, apod. (podrobnější informace) 

 

Datum/čas žádosti: 02.12.2012/13:15:44 

Agenda: A343-Obecní zřízení (zákon o obcích) 

Agendová role: CR8092 

Ovm: 000244732- Statutární město České Budějovice 

Ais:1912 

Subjekt: 00244732 

Uživatel: rejdovai 

Důvod účel: Výkon přenesené působnosti orgány MČ (§139 odst. 2 až 4) 

 

 

 

K citovanému dotazu sděluje povinný subjekt následující. 

 

 

Povinný subjekt se dotázal zaměstnankyně, z jakého důvodu nahlížela do registru osob žadatelem uvedeného dne. 

V dané věci zaměstnankyně povinného subjektu uvedla, že si není vědoma, že by cíleně nahlížela do registru na subjekt 

uvedený v žádosti. Zaměstnankyně si nevybavuje přesný důvod náhledu, nicméně nabízí se několik možností, proč 

k náhledu došlo.  

Důvody jsou následující. Zaměstnankyně je zařazena do personálního oddělení povinného subjektu, když pracovní ná-

plní personalistů je mimo jiné objednávat účast na školeních a konferencích pro jednotlivé zaměstnance povinného sub-

jektu. K této činnosti je třeba zadávat do jednotlivých objednávek a formulářů identifikační čísla společností, které ško-

lení a konference pořádají. V návaznosti na tuto činnost zaměstnankyně vyhledává jednotlivé subjekty, když takto moh-

la omylem vyhledat právě v žádosti uvedený subjekt. 

Další činností, která náleží do pracovní náplně zaměstnankyně, je pomoc osobám žádajícím o důchod, jimž chybí 

k zápočtu odpracované roky. V takovém případě, pokud zaměstnankyně disponuje potřebnými informacemi (některé 

společnosti předali při transformaci na Magistrát města České Budějovice osobní spisy svých zaměstnanců), těmto oso-

bám vystavuje potvrzení, že u konkrétní společnosti pracovali. Pakliže zaměstnankyně takovou informaci ze spisu ne-

má, pokouší se pomocí nejrůznějších vyhledávačů a registrů hledat jednotlivé společnosti, včetně jejich identifikačních 

údajů. Zaměstnankyně si není vědoma, že by někdy o výše uvedené společnosti cokoliv vyhledávala či nahlížela do re-

gistru. Mohlo by se rovněž jednat o nedorozumění, ke kterému došlo překlepem při vyhledávání jiných údajů, když za 

toto nedopatření se povinný subjekt omlouvá. 


