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Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Kancelář tajemníka, Nádražní 750

IČO 282979

Spis. zn.: TAJ/11952/2018-5 pan

Vyřizuje: Mgr. Ivana Kejřová Tomáš Zbořil, nar. XXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX

tel.: XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX

Datum: 12. 07. 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 27. 06. 201 8 žádost o poskytnutí

informace od Tomáše Zbořila, nar. XXX XXX XXXXX XXX XXXXX XXXX XXX XX

XXXXXXXXX

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 o výši platu Lucie Ne jezchlebové a

Karolíny Povolné, administrativních pracovníků odboru dopravy Městské ho

úřadu Židlochovice, za posledních 36 měsíců, včetně případných odměn

nebo jiných bonusů ze dne 27. 06. 2018, č. j. TAJ/11952/2018 se

odmítá

Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel dne 27. 06. 2018 žádost o p oskytnutí informace ve

smyslu InfZ, č. j. TAJ/11952/2018 žadatele Tomáše Zbořila, nar. XXX XXX

XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX (dále jen „žada tel“), ve které tento

požadoval:
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„zaslání informace o výši platu Lucie Nejezchlebové a Karolíny Povolné,

administrativních pracovníků odboru dopravy Městské ho úřadu Židlochovice,

za posledních 36 měsíců, včetně případných odměn ne bo jiných bonusů, a to

ve lhůtě do 15 dnů od doručení této žádosti (§ 14 o dst. 5 písm. d) zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.

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“

dotčené osoby, tedy konkrétně jak Lucii Nejezchlebo vou, tak i Karolínu

Povolnou, o jejichž platu a odměnách by měla být po skytnuta informace,

když dne 28. 06. 2018 požádal o sdělení jejich příp adného souhlasu či

nesouhlasu. Dotčené osoby vyslovily dne 29. 06. 201 8 svůj nesouhlas

s poskytnutím informace o svém platu.
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Lucie Nejezchlebová i Karolína Povolná ve svém „Vyj ádření k výzvě k žádosti

o poskytnutí informace….“ jako důvod nesouhlasu s p oskytnutím informace

o svém platu každá uvedla, že nesouhlasí s tím, aby požadovaná informace

byla poskytnuta s odkazem na Nález ústavního soudu ze dne 17.10.2017,

č.j. IV. ÚS 1378/16-4.

Povinnému subjektu je žadatel známou osobou, neboť je členem skupiny

v rámci diskusního fóra na webových stránkách – www.30kmh.cz , kde si

účastníci tohoto fóra pod zvolenými přezdívkami nav zájem radí, jak

postupovat proti správním orgánům v typově podobnýc h správních řízeních

z oboru dopravy, resp. postihu v rámci pokuty z rad arů, jak formulovat

žádosti o nesmyslné poskytování různých informací t ak, aby se správnímu

orgánu „pomstili“ za uložení postihu za překročení nejvyšší povolené

rychlosti.

Již v roce 2014 bylo s žadatelem vedeno správní ří zení na Odboru dopravy

pod. sp. zn. 62928/2014.

Žadatel účastníkem správního řízení č. j. OSDD/1011 20/2017, jehož

vedením byla, jakožto oprávněná úřední osoba pověře na Bc. Taťána Lukšová.

Již v tomto řízení byly ze strany jmenovaného užity obstrukční taktiky za

účelem zmaření řízení. V tomto řízení bylo vydáno r ozhodnutí o vině

jmenovaného, proti kterému podal tento dne 20. 03. 2018 v zákonné lhůtě

odvolání.

Dne 26. 03. 2018 podal žadatel hromadné podání – Žá dost o nařízení

ústního jednání, Žádost o poskytnutí informace (v s oučasné době podáno

odvolání proti rozhodnutí sp. zn. OSDD/5727/2018), Námitku podjatosti,

Žádost o postoupení věci - tato podání jsou v souč asnosti u správního

orgánu II. stupně na vyřízení a Stížnost proti oprá vněné úřední osobě (T.

Lukšová).

Dne 19. 04. 2018 podal žadatel v souladu s ustanove ním § 14 InfZ žádost o

podání informace – poskytnutí výše platu Bc. Taťány Lukšové za posledních

36 měsíců, včetně případných odměn nebo jiných bonu sů. Tato žádost byla

rozhodnutím kanceláře tajemníka, resp. Mgr. Ivanou Kejřovou zamítnuta,

proti čemuž žadatel podal dne 22. 05. 2018 odvolání .

Žadatel podal dne 19. 04. 2018 jako součást hromadn ého podání 3 žádosti o

poskytnutí jiných informací.

Žadatel podal dne 22. 05. 2018 v souladu s ustanove ním § 14 InfZ žádost o

podání informace – poskytnutí výše platu Mgr. Ivany Kejřové, tajemnice

Městského úřadu Židlochovice, za posledních 36 měsí ců, včetně případných

odměn nebo jiných bonusů. Tato žádost byla starosto u města Židlochovice
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rozhodnutím odmítnuta, žadatelem podáno dne 14. 06. 2018, resp. 27. 06.

2018 odvolání.

Žadatel podal dne 14. 06. 2018 jako součást hromadn ého podání 2 žádosti o

poskytnutí informací, mj. žádost o informace o výši platu Ing. Dagmar

Kratochvílové, vedoucího odboru dopravy Městského ú řadu Židlochovice, za

posledních 36 měsíců, včetně případných odměn nebo jiných bonusů.

Žádost byla Rozhodnutím ze dne 29. 06. 2018 odmítnu ta.

Dne 27. 6. 2018 v rámci hromadného podání podal žad atel další 3 žádosti o

poskytnutí informací.

Na základě výše uvedeného, povinný subjekt konstatu je, že jde o žadatele, u

něhož dosud podávané žádosti o informace, včetně po žadavku platu

postupně na jednotlivé pracovníky Odboru dopravy vč etně tajemnice

Městského úřadu Židlochovice jednoznačně ukazují na zneužívání práva na

informace, resp. o žadatele, který se uvedenou žádo stí „zjevně mstí“ za

vydaná rozhodnutí, aniž by byla v daném případě odv oditelná jakákoli

veřejná diskuse.

Povinný subjekt se zabýval rovněž osobou žadatele, u nějž žádnou indicií

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

„společensky hlídacího psa“, přestože tento účel vy žádání informace žadatel

uvedl. Povinný subjekt proto dne 28. 06. 2018 vyzv al žadatele Výzvou

(doručena dne 09.07.2018), aby ve smyslu § 4 odst. 3 a 4 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších práv ních předpisů a novel,

svou žádost právě ve smyslu platového nálezu doplni l 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 nen í zákonnou povinností

žadatele takové výzvě vyhovět, nicméně v případě, ž e uvedené údaje povinná

subjekt od žadatele neobdrží, bude žádost věcně hod notit, tj. posuzovat

splnění jednotlivých požadavků nálezu, pouze na zák ladě informací jemu

dostupných. Protože se jedná o prostou výzvu, není proti této výzvě

přípustné odvolání a ani nepřiléhá postup ve smyslu ustanovení § 39

správního řádu.



5

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 či odměny konkrétní (urč itelné) osoby, tedy zda

jde o poskytnutí osobních údajů, nebo zda k „uspoko jení“ informačního

požadavku žadatele postačí poskytnutí anonymizovaný ch údajů, tedy údajů

bez možnosti přiřazení ke konkrétní 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 určitou fyzické osoby, o jejichž plat u, resp. informaci o výši

platu za posledních 36 měsíců včetně odměn, příp. b onusů, požádal.

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, že i když lze obecně

konstatovat, že informace o platech a odměnách ve v eřejné správě či u

konkrétního povinného subjektu je nepochybně záleži tostí veřejného zájmu,

nelze veřejným zájmem obhájit pouhou a nepochybnou snahu žadatele

získat informace o soukromém životě konkrétní fyzic ké osoby, bez bližší

návaznosti na obhájení veřejného zájmu.

Žadatel svou žádost o informace o platech Lucie Nej ezchlebové a Karolíny

Povolné podal vzápětí poté, co mu ze strany tajemni ce Městského úřadu

Židlochovice bylo Rozhodnutím ze dne 03. 05. 2018 o dmítnuto poskytnutí

informace o platu Bc. Taťány Lukšové, zaměstnankyně Městského úřadu

Židlochovice, odboru dopravy (kdy předmětná zaměstn ankyně je oprávněnou

úřední osobou, vedoucí správní řízení právě proti ž adateli), resp. poté, co

starosta města Židlochovice vydal dne 05. 06. 2018 Rozhodnutí o odmítnutí

žádosti o poskytnutí informace (požadováno poskytnu tí informace o platu

Mgr. Ivany Kejřové, tajemnice Městského úřadu Židlo chovice). Proti oběma

rozhodnutím podal žadatel o informaci Odvolání a po té, co dne 14. 06. 2018

podal žádost o poskytnutí informace o platu Ing. Da gmar Kratochvílové,

vedoucí Odboru dopravy městského úřadu Židlochovice .
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Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt uvádí, že v tomto konkrétním

případě se navíc jedná o požadavek informace o plat u administrativních

pracovnic, které na daném odboru nepracují ani poža dovaných 36 měsíců.

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 případě žadatel o informaci o pl atu a odměnách není

ani novinářem, ani členem nevládní organizace. Ve s vé žádosti o informaci

žadatel si v odůvodnění žádosti o poskytnutí inform ace uvedl, že účelem

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

přičemž tato informace se týká veřejného zájmu a v rámci veřejné diskuse o

požadované informace je žadatel v roli tzv. „společ enského hlídacího psa“.

Žadatel toto své tvrzení nijak neupřesnil a povinné mu subjektu není známo,

že by žadatel soukromě prokazatelně vykonával aktiv ity obdobné aktivitám

novinářským.

I když je povinnému subjektu známo, že žadatel je č len skupiny v rámci

diskusního fóra na webových stránkách www.30kmh.cz (v níž si účastníci

pod zvolenými přezdívkami navzájem radí, jak postup ovat proti správním

orgánům v typově podobných správních řízeních z obo ru dopravy, resp.

postihu v rámci pokut z radarů, jak formulovat žádo sti o nesmyslné

poskytování různých informací tak, aby se správnímu orgánu „pomstili“ za

uložení postihu za překročení nejvyšší povolené ryc hlosti), nelze tuto aktivitu

považovat za aktivitu v rámci novinářské činnosti č i takové činnosti podobné,

např. v rámci nevládních organizací.

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

„společensky hlídacího psa“ osobě, která sice disku tuje na internetových

stránkách, ale jedná se o stránky, jejichž podstato u je nevěcná kritika

činnosti veřejné správy bez jakékoli objektivní pod oby. Tedy jde o pouhé

veřejné nepodložené kritizování všeho a všech.

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

že nebyly splněny podmínky pro zpřístupnění informa ce o platu či odměně a

v kontextu výše uvedeného se rozhodl žádost o infor maci odmítnout



7

rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 15 odst. 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 účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-

li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady

účastníka.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2

správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému

rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v č em je spatřován

rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodn utí nebo řízení,

jež mu předcházelo.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


