rok 2019

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 2.1.2019 od B. A. M. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
V části žádosti požaduje žadatel poskytnutí „informace o počtu obyvatel obce k 31.12.2018“ . Dne
14.1.2019 bylo žadateli sděleno formou e-mailu, že v aplikačním programovém vybavení „Registr
obyvatel“ informačního systému Fenix, který Město Horní Slavkov využívá, bylo náhledem zjištěno,
že ke dni 31.12.2018 je v registru evidováno 5 394 obyvatel obce. Dovolujeme si ale poznamenat,
že tento údaj nemusí být konečný, v současné době stále ještě dochází k průběžné aktualizaci
našeho registru ve spolupráci s Ministerstvem vnitra v rámci vyžádání změnových sestav.
Zároveň bylo zjištěno, že údaj o počtu obyvatel obce k požadovanému datu dosud není k dispozici
ani na webových stránkách českého statistického úřadu.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 5.6.2019 od B. Ž. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím .
Dne 18.6.2019 byla žadateli poskytnuta odpověď formou datové schránky
Žadatel požadoval informace ve věci kybernetického útoku, spočívajícího v prolomení přístupového
účtu do IT infrastruktury městského úřadu. K jednotlivým bodům bylo sděleno následující :




k bodu č.1 – kybernetický útok byl zaznamenán dne 1.10.2018, viz. oznámení, zveřejněné
na úřední desce, https://www.hornislavkov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/oznamenipripadu-poruseni-zabezpeceni-osobnich-udaju-cl-34-gdpr-1226.html?kshowback= ,
k bodu č.3 – soupis přijatých bezpečnostních opatření je obsažen v oznámení zveřejněném
na úřední desce, viz bod č.1; zároveň bylo dne 10.10.2018 podáno trestní oznámení,
k bodu č.4 – systémy byly doplněny daty i osobními údaji a všechny systémy pracují
shodně jako před kybernetickým útokem

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 5.6.2019 od A. H. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím .
Žadatel požadoval informace o stížnostech na ZŠ Šance, které docházejí na město, týkající se šikany
ve škole.
Dne 29.8.2019 byla žadateli zaslána odpověď s těmito informacemi:
 dne 7.4.2019 byla na MěÚ Horní Slavkov doručena prostřednictvím e-mailu stížnost na
vedení základní školy Šance, jejíž obsahem bylo sdělení o „šikaně vůči zaměstnancům ze
strany vedení, především ze strany xxx“. Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel
upozorňoval na porušení pracovně právních vztahů, vyplývajících ze zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatel e-mailem ze dne 8.4.2019
odkázán na Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni,
 dne 30.4.2019 byla na podatelnu MěÚ postoupena ze strany tohoto oblastního
inspektorátu práce stížnost ze dne 22.4.2019, jejíž obsahem byla upozornění na
nezákonné chování vedení školy Základní škola Šance Horní Slavkov, konkrétně šlo o:
o „…nadřazené chování xxx a xxx k dětem, zaměstnancům,
o vedení na děti křičí, že jsou idioti, vyhrožují poznámkou a nechávají je za trest uklízet
školu,
o žákyně rozlije mléko a musí ho po sobě uklidit, i když na škole máme dvě
uklízečky…jedná se o výhrůžku, že jinak s tebou vytřu já, tvrdí xxx,
o ve škole panuje šikana a násilí mezi žáky, o které vedení moc dobře ví, ale nic s ním
nedělá,
o vztahy k zaměstnancům od vedení se rapidně zhoršily a pouze dochází k výhrůžkám a
striktním nařízením,
o vedení šikanuje zaměstnance ze všech stran, například hlídá pracovní dobu a přitom ji
samo porušuje,
o vedení školu má pracovní dobu každý den do 15.30 hodin, ale hlavně v pátek do 14
hodin tam nezastihnete ani jednoho zaměstnance,
o …za xxx vyučuje paní asistentka.“
Obsah této stížnosti byl spolu s došlým upozorněním Policie ČR, obvodního oddělení
Horní Slavkov, na špatnou spolupráci se školou při řešení neomluvené absence žáků školy,
konzultován s ředitelkou Karlovarského inspektorátu České školní inspekce v Karlových
Varech, který v lednu 2019 prováděl na Základní škole Šance v Horním Slavkově inspekční
činnost na základě anonymní stížnosti na vedení školy, došlé dne 2.1.2019. Výstupy z této
inspekční činnosti obdrželo Město Horní Slavkov v průběhu dubna 2019. Česká školní
inspekce i vzhledem k této kontrole považuje další inspekční činnost do doby přijetí
účinných opatření školou a zřizovatelem za neefektivní.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 24.11.2019 od B. Ž. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím .
Dne 4.12.2019 byla žadateli poskytnuta odpověď formou datové schránky
Žadatel požadoval poskytnutí/doplnění informací ve věci kybernetického útoku, spočívajícího
v prolomení přístupového účtu do IT infrastruktury městského úřadu. K jednotlivým bodům bylo
sděleno následující:






k bodu č.1 – trestní oznámení bylo podáno městem Horní Slavkov, v zastoupení starostou
města panem Alexandrem Terekem, na obvodním oddělení Policie ČR v Horním Slavkově;
zbylé požadované informace jsou obsahem vyrozumění Policie ČR, viz příloha,
k bodu č.2 - vzhledem k tomu, že útok byl již dokonán a nehrozila ztráta či ohrožení
důkazních prostředků (konstatováno spol. Auto Cont před přípravou reinstalace) bylo úsilí
primárně věnováno záchraně dat, obnově systémů a zajištění standardních služeb;
okamžité podání by nemělo žádný vliv na prováděné šetření Policie ČR,
k bodu č.3 – Úřad pro ochranu osobních údajů byl informován dne 2.10.2018.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 3.12.2019 od B. Ž. (dále jen „žadatel“)
žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dne 18.12.2019 byla žadateli poskytnuta odpověď formou datové schránky
Žadatel požadoval poskytnutí informací ve věci pořádání reprezentativních plesů Města Horní
Slavkov. K jednotlivým bodům bylo sděleno následující:







k bodu č. 1 – pořadatelem reprezentačních plesů města v letech 2015 – 2018 bylo Město
Horní Slavkov, IČ 00259322, se sídlem Dlouhá 634/12, Horní Slavkov,
k bodu č. 2 – pořadatelem tombol těchto plesů v letech 2015 – 2018 byla příspěvková
organizace města Horní Slavkov – Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková
organizace, IČ 18249299, se sídlem Dlouhá 717, Horní Slavkov,
k bodu č. 3 - celková výše herní jistiny v roce 2015 činila 26.000,- Kč, v roce 2016 činila
32.000,- Kč,
k bodu č. 4 - v příloze zasíláme kopie žádostí o povolení tomboly za rok 2015 a 2016, na
základě kterých město Horní Slavkov tyto tomboly povolilo.

