
Od:  

Komu: "posta" <posta@nacr.cz>; "posta" <posta@mvcr.cz> 

Předmět: Odvolání do nákladů řízení (NA 912-3/08-2013) - 106/1999 Sb. 

Datum: 5. dubna 2013 15:19 

 

Vážení, 

  

do odpovědi ze dne 28.3.2013, č.j. 912-3/08-2013 podávám ODVOLÁNÍ, a odovodňuji 

ho následovně: 

  

  

Odpověď je vnitřně naprosto rozporná a nesrozumitelná. 

  

Jestliže se uskutečnila v 8. oddělení NAČR pouze jedna  - "výjimečná" - 

zahraniční pracovní cesta, je v praxi nereálné, aby zaměstnanci NA ČR 

vyhledávali takovou informaci 5 hodin / 350 Kč. Na této skutečnosti není nic co 

by bylo možné charakterizovat jako "rozsáhlé vyhledávání". Důvodně předpokládám, 

že vedoucí oddělení, jako "dlouholetý odborník" pamatuje, kde a kdy v zahraničí 

její podřízení byli. Jestliže si to nepamatuje a na triviálním dotazu žadatele 

pracuje několik referentů, velice neefektivně nakládá s pracovnou dobou svou i 

svých podřízených. 

  

Jestliže NA ČR zistil, že organizoval za příslušné období pouze jednu zahraniční 

pracovní cestu do Rakouska, otázka zní, jak je vedeno v NA ČR účetnictví, když 

vyhledávání celkových  nákladů trvalo 3 hodiny / 350 Kč.  

  

Žadatel aplikoval ust. § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., čemuž nebylo 

vyhověno.   

  

Jestliže za rozhodné období je v 8. oddělení NA vypracována pouze jedna zpráva 

ze služební cesty, považuji tuto informaci za zcela šokující, ne-li skandální. 

  

Vážená paní ředitelko, měla byste se velice hluboce zamyslet nad manažerským 

řízením 8. oddělení, jelikož dosud vše nasvědčuje tomu, že cit. oddělení NA je 

řízeno naprosto chaoticky a neefektivně. 

  

S pozdravem 

  

  

L.A. 

  

  

  

  

 

  

______________________________________________________________ 

> Od: "Elektronická podatelna Národní Archiv ČR" <posta@nacr.cz> 

> Komu:  

> Datum: 29.03.2013 14:05 

> Předmět: GINIS - Spisová služba (Národní archiv) - E: Žádost - zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 18.3.2013 

> 

------------------------------------------------ 

PID : NACRX0012A0C 

Značka : NA-   912-3/08-2013 

Skupina : Písemnost (vložená do spisu) 

------------------------------------------------ 

Odesílatel : Vlastní - 8. oddělení 

Věc : E: Žádost - zákon č. 1106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

18.3.2013 



Věc podrobně : E: Žádost - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím - odpověď 

Datum podání : 28.3.2013 09:49:39 

Stav : Vložena do spisu (28.3.2013) 

 Stav spisu : Nevyřízeno 

------------------------------------------------ 

Elektronické přílohy : D01 Prvopis, verze 2.7.pdf, Zpráva-2011-12.pdf 

  


