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ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
Žádost o informace k tiskům 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

Já, níže podepsaný, xxx, narozen xxx, bytem xxx žádám v souladu se zákonem č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí těchto 

informací: 

1. Na základě čeho, bylo rozhodnuto o nutnosti provedení mého psychologického vyšetření u 

psycholožky PhDr. Miroslavy Němečkové, Bezručova 518/38, 500 02 Hradec Králové? 

2. Mají i ostatní současně zaměstnaní strážnici Městské policie Moravská Třebová 

psychologické vyšetření? 

3. Co bylo podnětem k provedení mého psychologického vyšetření u psycholožky PhDr. 

Miroslavy Němečkové, Bezručova 518/38, 500 02 Hradec Králové? 

4. Kdo rozhodl o provedení mého psychologického vyšetření? 

5. Kdy bylo rozhodnuto o provedení mého psychologického vyšetření? Uveďte přesný datum. 

6. Kdo požádal psycholožku PhDr. Miroslavu Němečkovou, Bezručova 518/38, 500 02 Hradec 

Králové o provedení mého psychologického vyšetření? 

7. Kdy bylo požádáno o mé psychologického vyšetření u psycholožky PhDr. Miroslavy 

Němečkové, Bezručova 518/38, 500 02 Hradec Králové? Uveďte přesný datum. 

8. Je výsledek psychologického vyšetření (posudek) součástí mého osobního spisu 

zaměstnance?   

9. Proč nebo z jakého důvodu by mě velitel Městské policie Moravská Třebová nedoporučil jako 

strážníka městské policie u jiného zaměstnavatele - obce (města), jak mně osobně sdělil dne 

28. 1.2021?   

Žádám dále o poskytnutí kopie výsledku mého psychologického vyšetření (posudek), které 

provedla psycholožka PhDr. Miroslava Němečková Bezručova 518/38, 500 02 Hradec Králové, 

jenž bylo doručeno na váš úřad v letošním roce 2021. 

 

Ve Svitavách, dne 23.2.2021 

xxx 
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Odpověď na žádost:  
 
Městský úřad Moravská Třebová, úsek personalistiky, obdržel dne 25.02.2021 Vaši žádost o 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, v níž požadujete následující informace:  

1. Na základě čeho, bylo rozhodnuto o nutnosti provedení mého psychologického vyšetření u 

psycholožky PhDr. Miroslavy Němečkové, Bezručova 518/38, 500 02 Hradec Králové? 

2. Mají i ostatní současně zaměstnaní strážníci Městské policie Moravská Třebová 

psychologické vyšetření? 

3. Co bylo podnětem k provedení mého psychologického vyšetření u psycholožky PhDr. 

Miroslavy Němečkové, Bezručova 518/38, 500 02 Hradec Králové? 

4. Kdo rozhodl o provedení mého psychologického vyšetření? 

5. Kdy bylo rozhodnuto o provedení mého psychologického vyšetření? Uveďte přesný datum. 

6. Kdo požádal psycholožku PhDr. Miroslavu Němečkovou, Bezručova 518/38, 500 02 Hradec 

Králové o provedení mého psychologického vyšetření? 

7. Kdy bylo požádáno o mé psychologického vyšetření u psycholožky PhDr. Miroslavy 

Němečkové, Bezručova 518/38, 500 02 Hradec Králové? Uveďte přesný datum. 

8. Je výsledek psychologického vyšetření (posudek) součástí mého osobního spisu 

zaměstnance? 

9. Proč nebo z jakého důvodu by mě velitel Městské policie Moravská Třebová nedoporučil jako 

strážníka městské policie u jiného zaměstnavatele - obce (města), jak mně osobně sdělil dne 

28. 1.2021? 

Dále žádáte o poskytnutí kopie výsledku Vašeho psychologického vyšetření (posudek), které 

provedla psycholožka PhDr. Miroslava Němečková Bezručova 518/38, 500 02 Hradec Králové. 

 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 32109/2021 Vám k žádosti 

sdělujeme následující: 

1. Na základě čeho, bylo rozhodnuto o nutnosti provedení mého psychologického vyšetření u 

psycholožky PhDr. Miroslavy Němečkové, Bezručova 518/38, 500 02 Hradec Králové? 

O provedení psychologického vyšetření bylo rozhodnuto na základě žádosti velitele Městské 

policie Moravská Třebová. 
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2. Mají i ostatní současně zaměstnaní strážníci Městské policie Moravská Třebová 

psychologické vyšetření? 

Ano.  

3. Co bylo podnětem k provedení mého psychologického vyšetření u psycholožky PhDr. 

Miroslavy Němečkové, Bezručova 518/38, 500 02 Hradec Králové? 

O provedení psychologického vyšetření bylo požádáno s ohledem na budoucí nošení a držení 

služební zbraně, protože existovaly důvodné pochybnosti, že by mohlo dojít ze strany tazatele 

k nepřiměřené reakci při řešení krizových situací. Tyto pochybnosti pramenily ze stížností 

ostatních strážníků Městské policie Moravská Třebová na neadekvátní a nepřiměřené jednání 

tazatele během výkonu služby. Dále také z informací, které zjistil velitel Městské policie 

Moravská Třebová o chování tazatele při jiném výběrovém řízení a při zkoušce odborné 

způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra České republiky. 

4. Kdo rozhodl o provedení mého psychologického vyšetření? 

O provedení psychologického vyšetření rozhodl starosta města Moravská Třebová. 

5. Kdy bylo rozhodnuto o provedení mého psychologického vyšetření? Uveďte přesný datum. 

Přesné datum rozhodnutí o provedení psychologického vyšetření nebylo zjištěno. 

6. Kdo požádal psycholožku PhDr. Miroslavu Němečkovou, Bezručova 518/38, 500 02 Hradec 

Králové o provedení mého psychologického vyšetření? 

O provedení psychologického vyšetření požádal velitel Městské policie Moravská Třebová. 

7. Kdy bylo požádáno o mé psychologického vyšetření u psycholožky PhDr. Miroslavy 

Němečkové, Bezručova 518/38, 500 02 Hradec Králové? Uveďte přesný datum. 

Přesné datum nebylo zjištěno, ale objednávka byla učiněna bezprostředně po rozhodnutí o 

provedení psychologického vyšetření. 

8. Je výsledek psychologického vyšetření (posudek) součástí mého osobního spisu 

zaměstnance? 

Výsledek psychologického vyšetření není součástí osobního spisu zaměstnance. 

9. Proč nebo z jakého důvodu by mě velitel Městské policie Moravská Třebová nedoporučil jako 

strážníka městské policie u jiného zaměstnavatele - obce (města), jak mně osobně sdělil dne 

28. 1.2021? 

Na základě vyjádření velitele Městské policie Moravská Třebová Vám sdělujeme, že dne 

28.01.2021 Vám nebylo velitelem Městské policie Moravská Třebová oznámeno, že by Vás 

nedoporučil jako strážníka městské policie u jiného zaměstnavatele. 



 

 

Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

+420 461 353 111 

moravskatrebova.cz 
4 

Dne 03.05.2021 velitel Městské policie Moravská Třebová požádal PhDr. Miroslavu 

Němečkovou o opakované zaslání kopie výsledku psychologického vyšetření, které zasíláme 

přílohou. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Helena Brziaková 

personalistka 

 

Příloha: Kopie výsledku psychologického vyšetření 

 
 
Způsob poskytnutí informace: poštou 
 
Dne: 25.06.2020 netuším, nenajdu ve spisovce, když to máš ty  
 


