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Vyřízení stížnosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění 

Dne 15.02.2022 v 19:39 hod. obdrželo Město Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství a kultury, 
prostřednictvím e-mailové korespondence, Vaši stížnost podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Tato byla zaevidována dne 16.02.2022 pod 
č.j. MK2212/2022-VVŠK/. Ve své stížnosti uvádíte: 
 
Žádám o bezodkladnou nápravu při opětovném chybném zaevidování korespondence, 
kterou jsem zaslal prostřednictvím elektronické podatelny MÚ Kojetín (mimo jiné č. j.: MK 
2153/2022-VŽPD). Dokument byl řádně podepsán autorizovaným elektronickým podpisem, 
avšak opět vadně zaevidován vaším úřadem, stejně tak jako předchozí komunikace. 
Dokumenty, které jsem stejnou formou zaslal 24. 11. 2021, byly zaevidovány také v rozporu 
s legislativou až 25. 11. 2021, rovněž dokument ze dne 17. 1. 2021 byl také vadně 
zaevidován až 18. 1. 2022. 
 
K výše uvedené stížnosti uvádíme, že Vámi zaslané dokumenty (žádosti, stížnosti) 
prostřednictvím e-mailové korespondence na e-mailovou adresu: radnice@radnice.kojetin.cz, 
nebyly vadně zaevidovány, jak uvádíte.  
 
Co se týče dokumentů zaslaných dne 24.11.2021, tak tyto byly doručeny na výše uvedenou 
e-mailovou adresu dne 24.11.2021 v 04:50 hod., kdy byly téhož dne, tj. 24.11.2021, zaevidovány 
pod č.j. MK12694/2021-VŽPD/. 
 
Co se týče dokumentů zaslaných dne 17.01.2022, tak tyto byly doručeny na výše uvedenou 
e-mailovou adresu dne 17.01.2022 v 20:15 hod., tedy po pracovní době, kdy byly dne 18.01.2022 
zaevidovány pod č.j. MK823/2022-VŽPD/.  
 
Co se týče dokumentů zaslaných dne 14.02.2022, tak tyto byly doručeny na výše uvedenou 
e-mailovou adresu dne 14.02.2022 v 21:35 hod., tedy po pracovní době, kdy byly dne 15.02.2022 
zaevidovány pod č.j. MK2153/2022-VŽPD/.  
 

K evidenci dokumentů zaslaných prostřednictvím e-mailové korespondence na e-mailovou 
adresu: radnice@radnice.kojetin.cz, Vám sděluji, že každá jednotlivá e-mailová zpráva je 
kontrolována pracovníkem podatelny a podléhá-li evidenci je následně převedena do 
analogové podoby a ručně zapsána do systému spisové služby, kdy je jí tímto přiřazeno 
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číslo jednací. Nedochází k automatickému zaevidování ihned po doručení, jak se domníváte. Ve 
vámi zaslaných časech, převážně ve večerních hodinách, tudíž není možné takto zaslané 
dokumenty zaevidovat, a proto jsou evidovány ihned následujícího dne. 

 

Současně výše uvedené vyplývá i z vnitřní směrnice – Spisový řád, vydané Městem Kojetín. 
Takto nastavená pravidla nejsou ojedinělou praxí ani u jiných orgánů veřejné moci. Veškeré 
postupy jsou konány v souladu s platnou legislativou ČR. 

 

K problematice počítání lhůt Vám sdělujeme, že se za datum podání bere datum přijetí e-
mailové korespondence do e-mailové schránky konkrétního subjektu, nikoliv datum 
provedené evidence. Došlé podání prostřednictvím e-mailu nelze zaevidovat zpětně k datu 
doručení. Na základě takto uvedeného jsou doručené dokumenty evidovány následujícího dne. 

 

 

 
Mgr. Dalimil Kolek 
právník 

 
 
 

 


