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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 19.11.2020 (doručena 19.11.2020 e-mailem)
Pan J. N. žádal o následující informace:
-

zúčastnil se někdy GŘ Ing. M. Š. (ve funkci generálního ředitele, zástupce ředitele nebo
v jiné pozici ve SZIF) zahraniční cesty na pozvání společnosti SAP. Účastnil se někdy
akce, kterou by (byť jen částečně) financovala společnost SAP?

-

Zúčastnili se bývalí ředitelé zahraniční cesty na pozvání společnosti SAP. Účastnil se
někdy akce, kterou by (byť jen částečně) financovala společnost SAP?

-

Zúčastnil se někdo z managementu (stávajícího i bývalého) zahraniční cesty na pozvání
nebo (byť jen částečně) financované společností SAP?

-

Pokud ANO, jednalo se o

-

Byla-li to služební cesta, byla vykázána? Nebyla-li, proč nebyla vykázána?

-

Jednalo‐li se o soukromou, proč tomu tak bylo, když šlo o školení vztahující se k
zaměstnání.

-

Nejednalo‐li se o školení, na základě čeho se uskutečnila?

-

Žádáte o veškerou dokumentaci vážící se ke služebním cestám, kde figurovala společnost
SAP.

soukromou nebo služební cestu?

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 02.12.2020
Ing. M. Š., MBA jakožto ani členové nejvyššího managementu (tj. ředitelé sekcí), se nezúčastnili
zahraniční cesty na pozvání SAP. Na otázku, zda se někdy Ing. M. Š., MBA či členové nejvyššího
managementu zúčastnili akce, kterou (byť jen z části) financovala společnost SAP, nejsme
schopni
poskytnout
odpověď,
jelikož
SZIF
nezjišťuje
(a ani není povinen zjišťovat), který subjekt financuje či se finančně podílí na jednotlivých
společenských a odborných akcích.
Ve vztahu k bývalým ředitelům SZIF Vám nemůžeme požadované údaje poskytnout, jelikož je
SZIF již nemá k dispozici. Platí skutečnost, že osobní údaje po skončení pracovního poměru může
zaměstnavatel uchovávat po dobu, po kterou trvá jeho povinnost uchovávat osobní údaje, nebo
po dobu nezbytnou k vypořádání vzájemných práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance.
Po uplynutí této doby je opět dána povinnost zaměstnavatele nepotřebné osobní údaje řádně
zlikvidovat.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z2

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

S ohledem na délku skartačních lhůt máme Vámi požadované informace k dispozici za roky
2010 – 2020, a takto Vám je poskytujeme.
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