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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako nadřízený orgán dle § 16a odst. 4 a § 20 odst. 4 písm. d) zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 178 odst. 1

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 16a odst. 6 písm. a) zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o stížnosti žadatele XXXX XX

XXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXX XXX XXXXXXX ze dne 16.09.2020 na postup
města Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO 00282979, při vyřizování žádosti bez

názvu cit. text „o poskytnutí informací podle zákona 106...” ze dne 26.08.2020 takto:

l. Postup povinného subjektu - města Židlochovice - při vyřizování žádosti žadatele XXXXXX XXXXXXXX nar.

XXXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXX XXX XXXXXXX o poskytnutí informace ze dne 26.08. 2020,
ve vztahu k otázkám jaký plat a odměny a případně jine&#39; výhody a vjaké výši (hodnotě) byly poskytnuty v roce

2020 členům rady města Židlochovice, jake&#39; je dosažené středoškolské či vysokoškolské vzdělání těchto osob,
zda byly tyto osoby členy KSČ a zda byly tyto osoby v minulosti trestně stíhány, s jakým výsledkem a pro jaký
trestný čin poskytnutím informace dopisem spis.zn.: Mzi-TAJ/14988/2020-2 č.j. 21/2020 ze dne 07.09.2020

s e podle § 16a odst. 6 písm. a) zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, p o t v r z u j e.

Odůvodnění

I.

Dne 23.09.2020 byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje (dálejen „krajský úřad” nebo „nadřízený orgán”)

postoupena Městským úřadem Židlochovice mimo jiné stížnost ze dne 16.09.2020 včetně spisového

materiálu, a to na postup města Židlochovice při vyřizování žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lan”), žadatele

XXXXXX XXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXX XXX XXXXXXX (dále jen „stěžovatel”
nebo „žadate|”), ze dne 26.08.2020. Z předloženého spisového materiálu vyplynulo následující:

Dne 26.08.2020 obdrželo město Židlochovice (dále jen „povinný subjekt”) žádost stěžovatele, o poskytnutí
informací dle lan bez názvu, cit. text „o poskytnutí informací podle zákona 106...” (dále jen „žádost”), kterou

bylo požadováno mimo jiné poskytnutí následujících informaci (označených pro potřeby tohoto rozhodnutí

vždy takto):



ad 1) - jaký plat a odměny a případně jiné výhody a v jaké výši (hodnotě) byly poskytnuty v roce 2020

členům rady města (rozuměj Židlochovice),

ad 2) -

jake&#39; je dosažené středoškolské či vysokoškolské vzdělání těchto osob,

ad 3) - zda byly tyto osoby členy KSČ,

ad 4) - zda byly tyto osoby v minulosti trestně stíhány, s jakým výsledkem a pro jaký trestný čin.

Za spisového materiálu nijak nevyplývá, zda povinný subjekt předložil následně kopii textu žádosti dotčeným

osobám. Následně povinný subjekt poskytl dopisem spis. zn.: Mzi-TAJ/14988/2020-2 č.j. 21/2020 ze dne

07.09.2020 informaci k požadavku uvedenému výše pod bodem ad a), a to ve formě vysvětlení osahujícího

způsob stanovení odměn pro členy Rady města Židlochovice cit.: „..na základě § 71 až 79 zákona č. 128/2000

Sb., o obcích, v platném znění, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních

samosprávních celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a 338/2019 Sb....”.

Dopisem spis. zn.: Mzi-TAJ/14988/2020-2 č.j. 21/2020 ze dne 07.09.2020 také povinný subjekt žadatele

informoval k otázce podle bodu ad 2) žádosti o vysokoškolské vzdělánívšech členů Rady města Židlochovice.

K otázkám podle bodů ad 3) a ad 4) byl žadatel seznámen s tím, že povinný subjekt informacemi nedisponuje

a ze zákona není povinen, resp. oprávněn informace mít. Tuto informaci povinný subjekt doplnil sdělením k

podání dne 23.09.2020, že k řešení těchto dvou otázek není kompetentní, a žádost ve vztahu k těmto dvěma

bodům odkládá s odkazem na ust. § 14 odst. 5, písm. c) lan.

Nadřízený orgán konstatuje, že povinný subjekt dodržel zákonnou patnáctidenní lhůtu, stanovenou pro

vyřízení žádosti v § 14 odst. 5 písm. d) lan.

Stěžovatel podal proti postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti stížnost. Tato stížnost zní:

„1 ) nežádal jsem o informaci, zda mají členové rady města dokončené vysokoškolské vzdělání, ale zda a jaké

maj/&#39;středoškolské a vysokoškolské vzdělání- tato informace mi však nebyla poskytnuta a jste tedy nečinní.

2) Dále podávám odvolání proti rozhodnutí č.j. 21/2020. Důvodem (rozuměj podání stížnosti) je skutečnost,

že jakožto veřejní funkcionáři jsou členové rady města povinni strpět zvýšený zájem veřejnosti o svou

kvalifikaci vykonávat veřejnou moc. Přitom otázka, zda byl vrcholný představitel obce členem KSČ, kterou

zákonodárce označil za zločinnou, nepochybně je věcí veřejnou, nebot&#39; může ovlivnit názor veřejnosti na

způsobilost takové osoby účastnit se nadále politického životaJest/iže povinný sujekt tuto informaci nemá měl

by se ji pokusit získat a poté mi ji poskytnou. t Stejně tak by měla veřejnost vědět, zda obecní radní v minulostí

spáchal trestný čína případně jaký a jakého dosáhl vzdělání, a to minimálně u starosty a místostarostů.
”

Povinný subjekt předal spisové podklady nadřízenému orgánu dne 23.09.2020, a to včetně předkládacízprávy

podepsané tajemnicí Městského úřadu Židlochovice, v níž se uvádí, že podaná stížnost žadatele ze dne

16.09.2020 je neopodstatněná, povinný subjekt žadateli poskytl informace ve smyslu ust. 14 odst. 5 Ian.

Poskytnutí informace podle povinného subjektu není rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Dále měl

povinný subjekt dle dotazů v podané žádosti poskytnout „ informace o dosaženém středoškolském či

vysokoškolském vzdělání” a „zda ajake&#39;”je vzdělání Členů Rady města Židlochovice v žádosti podle povinného

subjektu požadováno nebylo. To, že povinný subjekt neposkytl určitější informace k bodům ad 3) a ad 4),

odůvodňuje v předkládací zprávě tím, že takové informace nemá, neboť povinnost doložit tyto informace

povinnému subjektu členové volených orgánů nemají. Povinný subjekt je tedy nemůže po Členech Rady

města Židlochovice vyžadovat z důvodu absence právního předpisu, na jehož základě by je požadovat mohl

a odvolání žadatele proti neposkytnutí požadovaných informací označených pro účely tohoto rozhodnutíjako

body ad 3 a ad 4) žádosti vidíjako nedůvodné. Žádá proto, aby nadřízený orgán jeho kroky potvrdil.



Po prostudování spisu nadřízený orgán zjistil, že povinný subjekt dopisem Mzi-TAJ/14988/2020-4 č.j. 21/2020
ze dne 23.09.2020 upozornil žadatele, že všechny informace, které ze zákona měl a mít mohl, žadateli poskytl.
A dále odložil podle § 14 odst. 5 písm. c) podání informace k bodům ad 3) a ad 4) žádosti, neboť tyto informace

nejsou podle jeho názoru v působnosti povinného subjektu a nad rámec svých povinností odkázal žadatele

ve věci seznamu členů KSČ za roky 1945 až 1992 na Státní ústřední archiv. Dále povinný subjekt poskytl tímto

dopisem informaci, podle níž dva z členů rady nebyli trestně stíhání, a konstatoval, že tato skutečnost vyplývá
z informací povinného subjektu získaných za období, kdy tito členové rady jsou či byli zaměstnanci úřadu a

informace o jejich trestním rejstříku, informace jsou tedy pro povinný subjekt dohledatelné. V tomto dopise

odkazuje povinný subjekt žadatele na možnost podání stížnosti podle § 16a, odst 1 Ian, nelze se však proti

poskytnutí informace odvolat, neboť takový způsob vyřízenívěci není rozhodnutím.

Krajský úřad se vrámci přezkumu postupu povinného subjektu nejdříve zabýval otázkou své věcné

příslušnosti. V souladu s § 2 odst. 1 Ianjsou povinnými subjekty, které mají povinnost poskytovat informace

vztahující se kjejich působnosti, mj. „územní samosprávné celky a jejich orgány”. S ohledem na skutečnost,
že stěžovatel ve své žádosti požadoval informace vztahující se k výkonu samostatné působnosti města

:vt

Židlochovice, je povinným subjektem k vyřízení zadosti v souladu s § 2 odst. 1 Ian město Židlochovice.

Podle § 16a odst. 4 lan rozhoduje o stížnosti nadřízený orgán. Pro určení nadřízeného orgánu odkazuje Ian

v § 20 odst. 4 na § 178 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní

řád”). Podle § 178 odst. 1 správního řádu je nadřízeným orgánem ten správní orgán, o kterém to stanoví

zvláštní zákon; neurčuje-li jej zvláštní zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání,

popřípadě vykonává dozor. Podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, krajský úřad přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle
zvláštních zákonů, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví

jinak. Nadřízeným orgánem povinného subjektu je tedy v daném případě krajský úřad.

Nadřízený orgán dále před samotným věcným přezkumem postupu povinného subjektu zjišťoval, zda byly

splněny podmínky pro podání stížnosti dle § 163 Ian a konstatuje, že stížnost stěžovatele byla podána včas,

tj. ve lhůtě stanovené v § 16a odst. 3 písm. b) téhož zákona, tedy ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty

pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) lan.

Vsouladu s § 20 odst. 6 1an informace spadající do samostatné působnosti povinného subjektu poskytuje

povinný subjekt v samostatné působnosti; informace spadající do přenesené působnosti povinného subjektu

poskytuje povinný subjekt v přenesené působnosti. Pokud požadovaná informace nespadá do působnosti

povinného subjektu, povinný subjekt takovou žádost o informaci v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) lan odloží

a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. V případě, že je žádost o

informaci nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je žádost formulována příliš

obecně, povinný subjekt vyzve dle § 14 odst. 5 písm. a) Ian žadatele k upřesnění žádosti. Povinné subjekty

mají úplnou informační povinnost (jsou tak povinny poskytnout veškeré žadatelem požadované informace

vztahujícíse k působnosti, resp. Činnosti povinného subjektu) kromě informací, jejichž poskytnutíje ze strany
lan omezeno či odepřeno. Z § 14 odst. 5 písm. d) lan vyplývá, že nerozhodne-li povinný subjekt podle § 15

téhož zákona - tedy pokud povinný subjekt nevydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, resp. části žádosti -

poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne

jejího doplnění. V případě, že jsou požadovány informace, které nelze ať už jako celek či jen z části žadateli

ze zákonem stanovených důvodů poskytnout, je povinný subjekt povinen v souladu s § 15 odst. 1 lan vydat



[v:

ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí casti žádosti, kromě

případů, kdy žádost odloží.

Nadřízený orgán vsouladu s právní úpravou přezkoumává postup povinného subjektu, resp. to, zda byla

žádost zvěcného hlediska povinným subjektem řádně vyřízena (zda byly žadateli poskytnuty veškeré

požadované informace). Nadřízený orgán přezkoumává postup povinného subjektu v rozsahu požadovaném

stěžovatelem. Pokud tedy stěžovatel nezpochybnil vyřízení žádosti jako celku, alejen její části, přezkoumává

nadřízený orgán jen tuto (napadenou) část vyřízení žádosti.

Stěžovatel nesouhlasí podle své stížnosti s vyřízením své žádosti v bodech ad 2) až ad 4), neboť poskytnuté

informace považuje za neúplné (ve vztahu k bodu acl 2), v bodech ad 3) a ad 4) nepovažuje za správné

odmítnutí jejich poskytnutí povinným subjektem, tedy de facto s odložením žádosti povinným subjektem ve

vztahu k těmto bodům. Nadřízený orgán proto přezkoumal vyřízenítěchto tří bodů žádosti a po přezkoumání

předloženého spisového materiálu dospěl k následujícímu závěru:

V souladu s § 4a odst. 2 písm. a) lan, je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem

podle obsahu žádosti, zejména sdělením informace v elektronické nebo Iistinné podobě (...). V listinné

podobě byly žadateli poskytnuty informace o odměnách Členů zastupitelstva, potažmo členů rady povinného

subjektu. K tomu nadřízený orgán doporučuje napříště povinnému subjektu konkrétně zaznamenat do spisu

doklad o informování dotčených osob a jejich postoj k požadavku na poskytnutí informací o odměnách členů

rady města, s ohledem na vyhovění požadavku žadatele a doručení závěru o poskytnutí této informace

dotčeným osobám však nadřízený orgán konstatuje, že poskytnutí informace je skutečností, kterou nelze

žádným způsobem vzít zpět, žadatel si k tomuto bodu stížnost nepodal, v tomto smyslu (nejde-li o přezkum

rozhodnutí o odmítnutí žádosti) by navrácení celého procesu šlo jen stěží a nadřízený orgán nevidí z hlediska

věcného ani právního smysl vtakové snaze. Dotčené osoby by však měly být o způsobu vyřízení žádosti

informová ny.

Stěžovateli bylo ke všem bodům žádosti vyjádření poskytnuto, a to s různým obsahem, který se odvíjel

především od formulace položené otázky.

V případě bodu ad 2) žádosti přitom stěžovatel ve své stížnosti nenamítá, že by mu vyjádření k tomuto bodu

nebylo poskytnuto, ale že bylo neúplné. Napadá fakt, že poskytnutím informace o dosažených

vysokoškolských titulech členů Rady města Židlochovice neníjeho požadavek vyřízen, když chtěl de facto

informace o tom jaký druh vzdělání tyto osoby dosáhly.

Nadřízený orgán podle dopisu, který je označen povinným subjektem jako poskytnutí informace, má za

prokázáné, že povinný subjekt informaci k bodu ad 2) žádostí jak je formulována v požadovaném rozsahu

žadateli poskytl. Nadřízený orgán konstatuje, že je pravdou, že doklady o vzdělání nemají členové orgánů

územních samosprávných celků povinnost jednotlivým úřadům žádným způsobem dokládat. S ohledem na

přístup povinného subjektu není důvod mu nařídit vyřízení informace, když tuto žadatel v plném rozsahu

svého požadavku obdržel, protože je povinnému subjektu podle jeho vyjádření z úřední činnosti veřejně

známa. Nelze totiž jinak předpokládat, že by informaci povinný subjekt fakticky poskytl, když ji ze zákona

není povinen ani oprávněn mít. Nadřízený orgán je toho názoru, že zcela jistě dikcí bodu 1) stížnosti,

doručené povinnému subjektu dne 16.09.2020, žadatel původní požadavek rozšířil (požadavek na informaci

o absolvování věcně a snad i místně určitého vzdělání původní žádost neobsahovala). Rozšíření požadavku

na poskytnutí informace v rámci podání odvolání není povinen povinný subjekt řešit ani nadřízený orgán

zkoumat.



Nadřízený orgán neshledává pochybení v tvrzení povinného subjektu v případě sdělení informace o tom, že

proti podání informací podle bodu ad 3) a ad 4) nelze podat odvolání, neboť označená písemnost skutečně

rozhodnutím není. Podle názoru nadřízeného orgánu byla žadateli k bodu ad 3) poskytnuta informace nad

rámec jeho žádosti, a to jak odkazem na Státní ústřední archiv, v jehož kompetenci poskytnutí těchto
informací je, tak ve věci poskytnutých informací k bodu ad 4) v rozsahu, jak ji povinný subjekt znal ze své

činnosti. Povinný subjekt ve vztahu k bodu ad 3) a ad 4) žádost dopisem ze dne 23.09.2020 odložil s odkazem

na ust. § 14 odst.1 písm. c) lan s tím, že nenívjeho působnosti tyto informace poskytnout.

Na závěr musí nadřízený orgán konstatovat, že z předloženého spisu vyplývá méně Opatrný přístup
povinného subjektu k formální stránce vyřízení žádosti (viz nedostatky spisu ve vztahu k dotčeným osobám,
které nadřízený orgán jen Částečně napraví doručením tohoto rozhodnutí, nedodržení lhůty !an k odložení
Části žádosti aj.), avšak požadavek na nápravu čistě formálnístránky věci ze strany nadřízeného orgánu by se

zcela minul účinkem ze dvou důvodů:

I. s ohledem na již realizovanou až urputnou snahu všechny informace, které jsou podle obsahu žádosti

povinnému subjektu známy zjeho činnosti, třeba ijakousi formou autoremedury žadateli poskytnout a

vysvětlit, přestože knim povinný subjekt vurčitých případech nemá a ani ze zákona nemůže mít jiné
podklady než ty veřejně známé,

l|. s ohledem na skutečnost, že je nadřízenému orgánu z úřední činnosti známo, že úplné informace o

zákonných mantinelech poskytnutí informacítak, jakje žadateljiž opakovaně v minulosti téměřv identickém
znění požadoval u různých územních samosprávných celků jako povinných subjektů, také žadatel již
opakovaně v potřebném rozsahu obdržel. Krajský úřad považuje za vhodné k tomuto poznamenat, že nelze

Iegitimně očekávat, že podáváním opět argumentačně téměř doslovně ídentických odvolání či stížností na

způsob vyřízení žádostí o poskytnutí informací se tyto zákonné mantinely poskytnutí informací v něčem

podstatném změní. Tím krajský úřad nepolemizuje s vyjádřenými názory žadatele na společenskou potřebu
znalosti informací o členech jednotlivých zastupitelstev měst či obcí, které jsou čistě jeho osobní věcí, jen
musí trvat na tom, že informace nelze získat mimo zákonem stanovenou formu.

Celkově však si je krajský úřad vědom komplikovanosti vyřizování běžné agendy všech povinných subjektů a

jejich úřadů v období od března, resp. od září minulého roku vsituaci, kdy vláda ČR opakovaně vyhlašuje
nouzový stav z důvodu nutnosti ochrany života a zdraví obyvatel proti šíření onemocnění COVID 19. Stím

souvisí také zákonná povinnost upřednostnit k vyřízení v rámci samosprávy a státní správy vždy tu agendu,
která je nutným předpokladem zajištění úkolů z nařízenívlády ČR a opatření ministerstev, zejm. ministerstva

zdravotnictví, vyplývajících. Toje také důvod odložení vyřízení timto rozhodnutím řešené věci, s důrazem na

argumentaci uvedenou zejména v bodu Il. výše a shora v tomto odstavci.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Podle § 16a, odst. 9 lan se proti tomuto rozhodnutí nelze odvolat.

Mgr. Martin Koníček

vedoucí odboru



Rozdělovnik:

1. XXXXX XXXXXXX nar. XXXXX bytem XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXX XXX XXXXXXXX DS

2. Město Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, DS

3.-7. členové Rady města Židlochovice, město Židlochovice


