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M ěsto Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

IČO 282979

Spis. zn.: STAR/21133/2018-5 Ing. Jan Fajkus, nar . XXXX

Vyřizuje: ing. Jan Vitula XXXXXXXXX XXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXX

tel.: XXXXXXXXX

Datum: 20. 12. 2018

Sdělení o poskytnutí informace a rozhodnutí o

částečném odmítnutí žádosti

Město Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 0 1 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), posoudil obsah žádosti o poskytnutí informace podle

InfZ, kterou podal dne 22. 11. 2018 Ing. Jan Fakus, nar. XXX XXX XXXXX

XXXXX XXX X XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (dále jen „žadatel“), jež ve

své žádosti požadoval zaslání informace o výši plat ů včetně bonusových

složek Mgr. Ivany Kejřové, Milana Šebka a ing. Jana Vituly za posledních 27

měsíců .

Povinný subjekt konstatuje, že ing. Jan Vitula, jak o starosta města, má

stanovenu výši platu do 31. 12. 2017 Nařízením vlád y č. 37/2003, konkrétně

v příloze č. 1 – částka 52.743,- Kč; resp. od 01. 0 1. 2018 Nařízením vlády č.

318/2017 – částka 56.318,- Kč. Zde jsou odměny star ostů měst dány

pevnou částkou v závislosti na počtu obyvatel danéh o města, tj. v případě

města Židlochovice (3.000 až 5.000 obyvatel). Bonus ové složky k této

pracovní pozici nepřísluší.

současně

město Židlochovice jako povinný subjekt dle ustanov ení § 2 odst. 1 InfZ

vydává ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 ods t. 4 písm. a) InfZ, ve

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

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

předpisů a ve spojení s ustanovením § 67 a násl. zá kona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto
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Rozhodnutí

kterým se žádost Ing. Jana Fajkuse, ze dne 22.11.20 18, č.j.

STAR/21133/2018 podle ustanovení § 15 odst. 1 ve sp ojení s ustanovením §

8a InfZ a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o och raně osobních údajů a o

změně některých zákonů, o poskytnutí informace o výši platů včetně

bonusových složek za posledních 27 měsíců Mgr. Ivan y Kejřové a

Milana Šebka.

odmítá

Odůvodnění:

Dne 22. 11. 2018 obdržel Městský úřad Židlochovice od Ing. Jana Fakuse,

nar. XXX XXX XXXXX XXXXX XXX X XXXX X XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX (dále jen

„žadatel“), žádost ve smyslu InfZ, jež ve své žádos ti požadoval zaslání zaslání

informace o výši platů včetně bonusových složek Mgr . Ivany Kejřové, Milana

Šebka a ing. Jana Vituly za posledních 27 měsíců .

Výrokem tohoto rozhodnutí bylo odmítnuto poskytnutí informace o výši

platů včetně bonusových složek za posledních 27 měs íců Mgr. Ivany Kejřové

a Milana Šebka.

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.
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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 Mgr. Ivanu Kejřov ou a Milana Šebka, o

jejichž platech včetně bonusových složek za posledn ích 27 měsíců by měla

být poskytnuta informace, když dne 29. 11. 2018 pož ádal o sdělení jejich

případného souhlasu či nesouhlasu. Dotčené osoby vy slovily dne 30. 11.

2018 svůj nesouhlas.

Ve svém Vyjádření dotčené osoby se Mgr. Ivana Kejřo vá vyjádřila i k osobě

žadatele, kdy jako důvod nesouhlasu s poskytnutím i nformace o svém platu

mj. uvedla, že žadatel je pro správní orgán, resp. pro povinný subjekt

známou osobou, neboť s tímto žadatelem je vedeno na Odboru dopravy

několik správních řízení a současně výše jmenovaný podal v průběhu roku

2018, resp. zejména v posledním období různé žádost i o poskytnutí

informací (když ve všech řízeních je znám jako účas tník používající rozličné

obstrukční praktiky, podávající stížnosti a odvolán í proti všemu a všem).

Dále konstatovala, že v podané žádosti o poskytnutí informace o jejím platu

žadatel neuvedl žádné další skutečnosti, které by p rokázaly, že účelem

vyžádání této informace je přispět k diskusi o věce ch veřejného zájmu, kdy

by byl žadatel v roli tzv. „společenského hlídacího psa“. Mgr. Kejřová

upozornila na skutečnost, že jí není známo, že by v ýše jmenovaný byl

zástupce žádné společenské platformy nebo novinář, který by informace o

platu využil k diskusi o věcech veřejného zájmu. Z jejího pohledu jde pouze o

účelové vyžádání informací o platu s cílem msty za požadavek povinného

subjektu ke zpoplatnění požadovaných informací ze s trany povinného

subjektu a neposkytnutí informací k jiným podaným ž ádostem. Z výše

uvedených důvodů proto s poskytnutím informace o mé m platu nesouhlasí.

Rovněž Milan Šebek ve svém vyjádření dotčené osoby ze dne 30. 11. 2018

uvedl, že s udělením požadované informace (tj. posk ytnutí platů včetně

bonusových složek za posledních 27 měsíců) nesouhla sí.

Povinný subjekt se zabýval v první fázi osobou žada tele, u nějž žádnou indicií

nezjistil, že by plnil úkoly či poslání dozoru veře jnosti, resp. roli tzv.

„společensky hlídacího psa“.
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Povinný subjekt proto dne 29. 11. 2018 vyzval žadat ele, aby ve smyslu § 4

odst. 3 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

právních předpisů a novel, svou žádost právě ve smy slu 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. Předmětná

výzva byla dne 11. 12. 2018 vhozena do schránky žad atele. Žadatel na

zaslanou výzvu nijak nereagoval a svou žádost nijak nedoplnil.

Povinný subjekt při zkoumání splnění Ústavním soude m požadovaných 4

podmínek platového nálezu shledal následující:

1) Z podané žádosti o poskytnutí informace o platech v četně bonusových

složek konkrétních fyzických osob, tj. Mgr. Ivany K ejřové a Milana

Šebka (resp. z jejího obsahu) nelze nikterak dovodi t, že by účelem

vyžádání předmětné informace bylo přispět k diskusi o věcech

veřejného zájmu. Žadatel není v pozici novináře, př íp. osoby, jejíž

činnost by spočívala v jiných aktivitách zřizujícíc h fórum nebo

zakládajících zásadní prvek veřejné diskuse. S odka zem na čl. 10

Úmluvy není prokázáno, že by žadatelem požadovaná i nformace byla

ve skutečnosti nezbytná pro výkon svobody projevu.

2) 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 neupřesň uje, jakého

veřejného zájmu by se měla požadovaná informace týk at, povinný

subjekt po zvážení daného případu uvádí:

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

veřejné správě či u konkrétního povinného subjektu je nepochybně

záležitostí veřejného zájmu, nelze veřejným zájmem obhájit pouhou a

nepochybnou snahu žadatele získat informace o soukr omém životě

konkrétní fyzické osoby, bez bližší návaznosti na o bhájení veřejného

zájmu.

Žadatel svou žádost o informace o platu Mgr. Ivany Kejřové i Milana

Šebka podal vzápětí poté, co mu ze strany Mgr. Ivan y Kejřové i Milana

Šebka bylo zasláno Oznámení o úhradě za poskytnutí požadovaných

informací. V této souvislosti se podaná žádost jeví jako pouhá msta za
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úřední postup jmenovaných osob v rámci správních ří zení, se kterým

není žadatel spokojen.

3) Třetím požadavkem platového nálezu je postavení žad atele jako osoby,

která plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či ro li tzv. „společenského

hlídacího psa“. Evropský soud pro lidská práva přiz nal zvláštní váhu

roli žadatele jako např. novináři, společenskému ko ntrolnímu orgánu

nebo nevládní organizaci. Také dále uznal, že zřizo vání různých

platforem pro veřejnou diskusi není omezeno na obla st tisku, a že

k veřejné diskusi může docházet v nevládních organi zacích, jejichž

aktivitou jsou zásadním prvkem informované veřejné diskuse.

V daném konkrétním případě žadatel o informaci o pl atu a odměnách

není ani novinářem, ani členem nevládní organizace. Ve své žádosti o

informaci se žadatel ani neodvolával na postavení „ společensky

hlídacího psa“, tedy že by soukromě prokazatelně vy konával aktivity

obdobné aktivitám novinářským.

Proto má povinný subjekt za to, že v tomto případě nelze přiznat

postavení „společensky hlídacího psa“ osobě, která sice diskutuje na

internetových stránkách, ale jedná se o stránky, je jichž podstatou je

nevěcná kritika činnosti veřejné správy bez jakékol i objektivní podoby.

Tedy jde o pouhé veřejné nepodložené kritizování vš eho a všech.

4) Poslední podmínkou platového nálezu pro zpřístupněn í informace o

platu či odměně je samotná existence požadované inf ormace. Povinný

subjekt konstatuje, že tato podmínka splněna je, ne boť údaj o výši

platu či odměny je součást osobního spisu zaměstnan ce.

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

že částečně nebyly splněny podmínky pro zpřístupněn í informace o platu či

odměně a v kontextu výše uvedeného se rozhodl žádos t o informaci o platu

ing. Jana Vituly za posledních 27 měsíců včetně bon usových složek

poskytnout a v části žádosti o zaslání výše platů v četně bonusových složek

Mgr. Ivany Kejřové a Milana Šebka tuto žádost odmít nout rozhodnutím ve

smyslu ustanovení § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s us tanovením 8a InfZ a § 5

odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních ú dajů a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dál e jen ZOOÚ).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu o částeč ném odmítnutí žádosti

podat odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Židlochovice.
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden

stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účas tník dostal jeden

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

orgán na náklady účastníka.

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.

Ing. Jan Vitula

starosta města Židlochovice


