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Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Kancelář tajemníka, Nádražní 750

IČO 282979

Spis. zn.: TAJ/21126/2018-3 Ing. Jan Fajkus, n ar. XXXX

Vyřizuje: Mgr. Ivana Kejřová XXXXXXXXX XXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXX

tel.: XXXXXXXXX

Datum: 20.12.2018

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí

informace

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice,

kancelář tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako

správní orgán příslušný ve smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších před pisů (dále jen „správní

řád), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustan ovení § 2 odst. 1 zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 22. 11. 201 8 žádost o poskytnutí

informace od Ing. Jana Fajkuse, nar. XXX XXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 I nfZ ve spojení

s ustanovením § 8a InfZ a § 5 odst. 2 zákona č. 101 /2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl ve věci tak, že:

žádost o poskytnutí informace ze dne 22. 11. 2018, č. j.

TAJ/2116/2018 se odmítá

Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel dne 22. 11. 2018 hromadné p odání, obsahující mj.

žádost o poskytnutí informace ve smyslu InfZ, č. j . TAJ/21126/2018

žadatele Ing. Jana Fajkuse, nar. XXX XXX XXXXX XXXX X XXX XX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX (dále jen žadatel), v níž tento p ožadoval:

„zaslání informace o výši platů včetně bonusových s ložek Ing. Dagmar

Kratochvílové, a rovněž i Mgr. Karolíny Staňkové, z a posledních 27 měsíců“.
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K podané žádosti o poskytnutí informace povinný sub jekt v obecné rovině

uvádí následující:

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je

to tedy žadatel, kdo určuje jak formu (podobu) info rmace, v závislosti na ní i

způsob jejího poskytnutí, tak především samotný pře dmět žádosti (okruh

požadovaných informací.)

Povinný subjekt obecně konstatuje, že po podání žád osti přezkoumá povinný

subjekt jednotlivé body žádosti a vyřídí je odpovíd ajícím procesním

způsobem. V případě, že se požadované informace vzt ahují k působnosti

povinného subjektu a tyto informace existují, tyto povinný subjekt dle § 14

odst. 5 písm. d) InfZ poskytne, a to v souladu s da lšími ustanoveními InfZ.

Brání-li poskytnutí informace zákonný důvod, tj. dů vod podle § 7 - § 11 InfZ

a dále v případě, kdy žadatelem požadovaná informac e, která se týká

působnosti povinného subjektu, neexistuje, a povinn ý subjekt nemá

zákonnou povinnost tuto informaci mít, nebo v přípa dě, kdy by povinný

subjekt musel požadovanou informaci nově vytvořit, vydá ve smyslu § 15

odst. 1 InfZ rozhodnutí o odmítnutí žádosti, s výji mkou případů, kdy se

žádost odloží.

Povinný subjekt při vyřízení žádosti vycházel přede vším z metodického

doporučení Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. j.

MV-138779-7/ODK-2017 k poskytování informací o plat ech a odměnách

podle InfZ, které je reakcí na nález Ústavního soud u ze dne 17. 10. 2017, sp.

zn. IV. ÚS 1378/16 (dále též „platový nález“) a rov něž nálezu Ústavního

soudu sp. zn. IV. ÚS 1200/16 ze dne 03. 04. 2018. P latový nález

předpokládá ze strany povinného subjektu zhodnocení , zda požadovaná

informace existuje a je dostupná, dále posouzení ja k osoby žadatele, tak i

účelu požadovaných informací, jejich využitelnost a nezbytnost z hlediska

veřejného zájmu a související veřejné diskuze.

Povinný subjekt provedl tzv. test proporcionality, resp. jeho modifikaci

(„platový test“). Současně povinný subjekt do vyřiz ování informace „zapojil“

obě dotčené osoby, tedy konkrétně Ing. Dagmar Krato chvílovou a Mgr.

Karolínu Staňkovou, o jejichž platech včetně bonuso vých složek měla být

poskytnuta informace, když dne 29. 11. 2018 tyto po žádal o sdělení jejich

případného souhlasu či nesouhlasu. Dotčené osoby vy slovily dne 29. 11.

2018 svůj nesouhlas s poskytnutím informace o svém platu včetně

bonusových složek.

Ve svém „Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací ….“ Ing. Dagmar

Kratochvílová i Mgr. Karolína Staňková jako důvod n esouhlasu

s poskytnutím informace o svém platu mj. uvedly, že nesouhlasí s tím, aby

jakékoliv osobní údaje týkající se jejich osoby, ja ko je datum narození, místo

bydliště (ať už přesná adresa nebo pouze název obce ), druh a stupeň
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vzdělání, jakékoliv informace týkající se mého plat u, apod., byly komukoliv

sdělovány, a to na základě žádosti o poskytnutí inf ormací podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů nebo z jakýchkoliv jiných důvodů.

Dále se ve svém vyjádření k žádosti o poskytnutí in formace o platu včetně

bonusových složek obě výše jmenované odkázaly na zá kon č. 101/2002 Sb.,

o ochraně osobních údajů, konkrétně na ustanovení § 5 a § 10. Rovněž

uvedly, že vzhledem k charakteru náplně práce praco vníků odboru dopravy,

kdy se velmi často setkávají s útoky a urážkami svý ch osob a to nejen

v písemnostech oficiálně adresovaných na Městský úř ad, ale i na sociálních

sítích, je jakékoliv poskytnutí osobních údajů v ro zporu s výše citovaným §

10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

zákonů. Jakékoliv poskytnuté osobní údaje mohou slo užit občanům,

s kterými je vedeno odborem dopravy řízení z moci ú řední, k dalšímu

znevažování jejich důstojnosti a k zasahování do so ukromého a osobního

života.

Poukázaly na obavy, že na základě žádaných informac í může jejich osoba být

veřejně skandalizovaná a podání žádosti o tyto info rmace je má za cíl

poškodit při následném šikanování a k vyprovokování nenávisti nejen vůči

jim samotným, ale i všem kolegům v rámci odboru a k e znevážení pravidel

silničního provozu a ke zlehčování důležitosti jeji ch dodržování.

Následně konstatovaly, že poskytnutí či zveřejnění jakýchkoliv osobních

údajů je prostředí malého města výrazně citlivější, než je tomu např. ve

velkých městech, kde se lidé osobně neznají.

Současně se jmenované vyjádřily i osobě žadatele, k dy uvedly, že pro Odbor

dopravy Městského úřadu Židlochovice se jedná o zná mou osobu, neboť

tento …“ opakovaně zatěžuje správní orgány nesmyslnými podán ími,

z kterých je evidentní, že se nejedná o podání chrá nící jeho práva,

jakožto účastníka řízení, nýbrž tyto podání jeví zn aky zneužití práva,

a s ohledem na jeho aktivity na sociálních sítích, kdy se hanlivě a

urážlivě vyjadřuje o pracovnících odboru dopravy na šeho úřadu, musí

mít prioritu ochrana soukromého života fyzických os ob.“

Povinný subjekt se zabýval osobou žadatele, u nějž žádnou indicií nezjistil, že

by plnil úkoly či poslání dozoru veřejnosti, resp. roli tzv. „společensky

hlídacího psa“. Povinný subjekt proto dne 29. 11. 2018 vyzval žadatele, aby

ve smyslu § 4 odst. 3 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., s právní řád, ve znění
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pozdějších právních předpisů a novel, svou žádost p rávě ve smyslu platového

nálezu doplnil o následující údaje:

a) zda účelem vyžádání informace je přispět k diskuzi o věcech veřejného

zájmu,

b) zda informace samotná se týká veřejného zájmu,

c) zda žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozor u veřejnosti či roli tzv.

„společenského hlídacího psa“.

Současně žadatele povinný subjekt upozornil, že v p řípadě, že uvedené údaje

neobdrží, bude žádost věcně hodnotit, tj. posuzovat splnění jednotlivých

požadavků nálezu, pouze na základě informací jemu d ostupných. Výzva

byla žadateli doručena vhozením do schránky dne 11. 12. 2018. Žadatel na

zaslanou výzvu nijak nereagoval a svou žádost nijak nedoplnil.

Povinný subjekt připomíná, že pro poskytnutí inform ace o platu či odměně

konkrétní osoby je nutné hodnotit osobu žadatele i účel, pro který o

informaci žádá.

Povinný subjekt posuzoval, zda žadatelův informační požadavek skutečně

směřuje k poskytnutí platu včetně bonusových složek konkrétní (určitelné)

osoby, tedy zda jde o poskytnutí osobních údajů, ne bo zda k „uspokojení“

informačního požadavku žadatele postačí poskytnutí anonymizovaných

údajů, tedy údajů bez možnosti přiřazení ke konkrét ní fyzické osobě.

Vzhledem k formulaci podané žádosti o informaci, po vinný subjekt

konstatuje, že v tomto případě se o možnost poskytn out požadovanou

informaci v anonymizované podobě nejedná. Žadatel n aprosto přesně

konkretizoval určité fyzické osoby, o jejichž plat, resp. informaci o výši platu

za posledních 27 měsíců včetně bonusových složek, p ožádal.

Podle druhé podmínky platového nálezu se musí daná informace týkat

veřejného zájmu, tzn. v konkrétním případě identifi kovat, jaký veřejný zájem

žadatel získáním informace sleduje.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve své žádosti žadatel v tomto směru nijak

neupřesňuje, jakého veřejného zájmu by se měla poža dovaná informace

týkat, povinný subjekt po zvážení daného případu uv ádí:

I když lze obecně konstatovat, že informace o plate ch a odměnách ve veřejné

správě či u konkrétního povinného subjektu je nepoc hybně záležitostí

veřejného zájmu, nelze veřejným zájmem obhájit pouh ou a nepochybnou

snahu žadatele získat informace o soukromém životě konkrétní fyzické

osoby, bez bližší návaznosti na obhájení veřejného zájmu.
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Žadatel svou žádost o informace o platu včetně bonu sových složek ing.

Dagmar Kratochvílové i Mgr. Karolíny Staňkové podal v rámci několikátého

hromadného podání v posledních měsících roku 2018, v kterém podává

postupně žádosti o platy jak starosty města, tajemn ice městského úřadu,

vedoucího strážníka i ostatních zaměstnanců odboru dopravy, dále podává

opakovaně různé stížnosti, odvolání proti všem vyda ným rozhodnutím ve

správních řízeních, jichž je účastníkem, uplatňuje postupně ve všech

řízeních žádosti o opatření proti nečinnosti.

Třetím požadavkem platového nálezu je postavení žad atele jako osoby, která

plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv . „společenského hlídacího

psa“. Evropský soud pro lidská práva přiznal zvlášt ní váhu roli žadatele jako

např. novináři, společenskému kontrolnímu orgánu ne bo nevládní

organizaci. Také dále uznal, že zřizování různých p latforem pro veřejnou

diskusi není omezeno na oblast tisku, a že k veřejn é diskusi může docházet

v nevládních organizacích, jejichž aktivitou jsou z ásadním prvkem

informované veřejné diskuse. V daném konkrétním pří padě žadatel o

informaci o platu včetně bonusových složek není ani novinářem, ani členem

nevládní organizace. Povinný subjekt má za to, že v tomto případě nelze

žadateli přiznat postavení „společensky hlídacího p sa“.

Poslední podmínkou platového nálezu pro zpřístupněn í informace o platu či

odměně je samotná existence požadované informace. P ovinný subjekt

konstatuje, že tato podmínka splněna je, neboť údaj o výši platu či odměny

je součást osobního spisu zaměstnance.

Po posouzení výše uvedených skutečností, dospěl pov inný subjekt k závěru,

že nebyly splněny současně všechny podmínky pro zpř ístupnění informace o

platu či odměně a v kontextu výše uvedeného se rozh odl žádost o informaci

odmítnout rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 15 ods t. 1 InfZ ve spojení

s ustanovením 8a InfZ a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2 000 Sb. o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ZOOÚ).

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle ust. § 16 ods t. 1 InfZ odvolání ke

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a to podáním u činěným u Městského

úřadu Židlochovice ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů ta k , aby jeden

stejnopis zůstal správním orgánu, a aby každý účast ník dostal jeden

stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejno pisů, vyhotoví je správní

orgán na náklady účastníka.
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Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2

správního řádu a současně dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu

musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnut í směřuje,

v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozp or s právními

předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, j ež mu předcházelo.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


