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bytem Brand|ova 1565/19, Chodov, 1,4,9 00 Praha 4
Iderrtifi]<átor datové schrárrky ubyib9g

Č,1,,l1ZOZ|
V Řitce dne B. 3.2021,.

Yýzva k upřesnění žádosti
(s odůvodněním)

[§ t+, odst.5, písm. a) a b) zákonač.106/1-999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím)

Obci Řitka (dá|e již jen,,povinný subjel<t") byla doručena žádost žadatele o informaci
podle zál<ona č. 1,06/1,999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [dále již jen
,,inf,ormačn í zál<on") - pana

Grigorije Vdovičenka
nar. ] 1.1979

bytem Brandlova 1565/19, Chodov, 1,49 OO Praha 4
(dóle již jen ,,žadatel")

ze dne 22. 12. 2020 (dále již 1en ,,žádost"). Žádostí se žadatel na povinnénl subjel<tu
žádáno, aby žadateli poskytl:

1. kopie dohod o provedení próce se současnými zastupiteli povinného subjektu (jak
např. zmiňovóno v zápisu zastupitelstva ze dne 13. 12. 2019);

2. kolil< bylo jednotlivým zastupitelům na zál<ladě výše uvedených dohod o provedení
práce l<e dni podání žódosti vyplaceno peněz."

Povinný subjel<t informaci ke dni 6, 1. 2021žadateli nepodal, tak dne 7 , 1,. 2021 podal l<e

Krajsl<ému úřadu Středočeského kraje stížnost.

I.
Povinný subjekt dne B. 1.2021, pod č. j.1,/2021, [prostřednictvím IS DS) zaslal žadateli
sdělení, žezežádosti není patrno, ,,jak informace o platu paní Léblové a pana Matouška mó
přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu, a proto žádost v souladu s nólezem ÚS ze dne 17.
10, 2020, spis, znočl<a: 137B/16, odmító".

Proti podání tal<ové informace žadatel podal dne 10. 1,. 2021, obecně zdůvodněnou
stížnost, že ,,funkce zastupitelstva je neslučitelnó sfunkcí vyl<onóvanou zaměstnancem
obce". Žadate| tal<é dne 1,7.1.2O2Izaslal Krajsl<ému úřadu Středočesl<ého l<raje podnět
l< prošetření jal<o doplnění podání ze dne I0. 1.2021 s tím, že povinný su bjekt ,,nechce dót
nikomu nahlédnout do finančních transal<cí". Následně byl Krajsl<ému úřadu
Středočeského kraje zaslán spisový materiálke stížnostize dne 1,0.1,.2021,č. j.:33/ZOZ1,,
ze dne 1,9. 1,.2021, (dol,učeno dne 22. 1.2021) jako součást spisu ke spisu odvolacího



orgánu spis. zn. S't_0036()4/2021,1KUSK, IníOtJ 1,0l"21,,a dále claLovou schránkou bez ČÍsla

jednacího ze dne 20,1,.2021s vyjádřením,že se ,,jetlnó v danénl případě tlohody na úl<lid

úřadu a knihovníl<a obecní l<nihovny v obci",

I(rajský úřad Středočesl<ého l<raje přezkoumal přeclložené dcll<umenty a konstatoval
v rozhodnutí Krajsl<ého úřadu Středočesl<éht., l<raje ze clne 26. Z. 2021, č. j.:
O2B023/Z021/KUSK, I<[eré bylo povinnónrlt sLrbjel<tu oznárneno clne 26. 2.2021, Že

stížnost žadatele byla oprávněná, byť r..jiriých důvodů, než uváděl sám žadatel, Podle
názoru Krajsl<ého úřadu Středočes|<ého kraje se povinný subjekt dopustil procesních
chyb, když nevyzval žadatele kdoplnění splrrění podmínek tzv. platového nálezu
Ústavnílro soudu ČR ze dne ].7. 1,0,2O2(.}, spis. značka:1,37B/l6 [dále již jen,,platový
nále,z") et současttě nev},zval předmětné clotyčr.é o:;oby, o l<teré jde [tj. zastupitele)
k vyjádření, zda s poskytntrtím požadovaných infbrr-tlací žadatc]i souhlasÍ.

Na základě uvedeného má tal< povinný subjekt za povinnost splnit pol<yn l(rajského úřadtr
Středočesl<ého kraje a níže uvedeným způsobem je žadatei tottto výzvou vyzýváll
l< doplnění a rrpřesnění sv(: žirdosti.

2,
Pro úplnost povinný subjt:l<t uvádí, ž.e má stále zer L<>, že na zál<ladě žádosti o obsahu a

rozsahu dosud žadatelem podané, aplil<oval tzv. platový nále,t správně. V této souvislosti
porníjí fakt, že samotná žárdost tal<, jal< byl:l forrnulována, svým obsathem ani neobsahuje
potřebné míry konl<rétnosti a určitosti tak, ja[< jinal< požaduje ustanovení § 14, odst. 5,

písrn. b) informačního záI<ona, neboť není z ní jasné, o jal<é clohody konl<rétně mělo jít,

s kým konkrétI'ě měly býi: uzavřeny a z,a ja|<é období mělo dojít l< vyplacení peněz na

základě tal<ových dohod o provedení práce. Nicméně povinný subjekt vychází za potnocí
základních prárvních výkladových praviclel l< tomu, že se jedr"rá o clohody o provedení
práce, kterou uzavřel povinný subjel<t se zastupitell<ou l,óblovou at zastupitelem
Matoušl<em a pokucl jde o časové období, l<dy nlr":lo dojít l< vyplircení peněz, pal< povinný
subjel<t vychází ztoho, žc sc jednalo o obrlobí od prvního dnc účirrnosti l<aždé takové
dohody až do al<tuá]ní doby. Nicméně pro upřesnění uvedených skuteČností bude
žadatel touto žádostí rovněž vyzván k doplnění, a to pro budoucí nespornost
žádaných informací.

Sám fetkt, že žadaLel nepol<ládá dotazy jasně a určitě, nesmí napříště způsobovat prŮtahy
při vyřizování jcho žádosti o podání l<aždé informace podle informaČního zákona,
eventuelně tal<é zalložit důvod pro odnrítrrutí dle § 15, odst. ]_ infbrmačního zákona právě
pro neurčitost a nejasnost. V souvislosti s poclarlou žádostí povinný subjel<t upozorňuje
na to, že žadate| v době pořízení žádosti (22.1,.2021,) již měl dostatek informací k tomu,
aby povinné osobě do té doby srozumitclně a cvidentně právrrě fitndovaně (což je navíc
eviderrtní z nzisledně podaných stížností, které nevykazují zrraky laicl<y sestavených
podání) a zejména l<on]<rótně napsal, co [)f) níž,žádá dodat za informace. V této souvislosti
povinný upozorňuje na íal<t, že jeho povinností není zl<oumat vůli žadatele vsouvislosti
s podáním žádosti, pokud její projev není iasný a určitý, ale činí vždy vše proto, aby |<aŽdá

jeho žádost, byť sebe hůřc žadatelem sepsána, byla vždy vyloženir v souladu se základními
výl<ladovými pravidly a pokud možno ve prospěclr žadatele. Napříště tomu všal< tak vŽdy
být nemusí, a proto povinný subjel<t ž;rd:rtele na [o výslovně upozorňuje.

3.



SouČasně s tím povinný subjekt upozorňuje žadatele na to, že v této věci dále neprovedl
správný výklad právní normy, pokud povinnému subjel<tu, resp. I(ra;skému úřadu
Středočesl<ého l<raje uvádí, že důvodem pro podání stížnosti ze dne 10. 1. ZOZ1 má být
sl<uteČnost, že ,,funkce člena zastupitelstva je neslučitelná s funkcí vyl<onóvanou
zaměstnancem obce".

Povinný subjel<t uvádí, že uvedené s|<utečnosti nejsou právní informace podávané
správně, a to potvrzuje povědomí povinného subjektu o tolil<o částečné až okrajové právní
fundovanosti žadatele, l<terá pak omlouvá jeho průběžné, opakované a často nepřesné
oslovování povinného subjektu se svými žádostmi o poskytnutí informace podle
informačního zál<ona.

Podle ustanovení § 5, odst. 2 zákonač.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně něl<terých zákonů, sice platí, že: ,,Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně
Členěného statutórního města nebo hlavního města Prahy je neslučitelná s funkcí
vykonávanou zaměstnancem této obce, města, územně členěného statutórního města
nebo hlavního města Prahy zařazeným do obecního nebo městsl<ého úřadu této obce nebo
města nebo Magistrótu hlavního města Prahy; funkce člena zastupitelstva městského
obvodu nebo městské čósti je neslučitelná s funkcí vykonóvanou zaměstnancem zařazeným
do úřadu tohoto městsl<ého obvodu nebo městské čósti a s funl<cí vykonávanou
zaměstnancem zařazeným do magistrótu příslušného územně členěného statutórního
města nebo hlavního města Prahy; funl<ce člena zastupitelstvct územně členěného
statutórního města nebo hlavního města Prahy je neslučitelná s funkcí vyl<onóvonou
zaměstnancem zařazeným do úřadu městského obvodu nebo městské části tohoto města;
funl<ce Člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města nebo
hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městsl<é části je neslučitelnó s funkcí
vykonóvanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu nebo krajského
nebofinanČního úřadu", ale současně s tím nelze pomíjet § 5, odst. 3 téhož zál<ona,zněhož
vyp|ývá,Že ,,Funkce Člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutórního města,
hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části (dóle jen "zastupitelstvo obce")
je

(dóle jen
"obeC"),

měsLské čósti". Z uvedeného je tal< jasné, že výl<on funkce uklízečky a knihovníka pod
ustanovení § 5, odst. 2 zá|<ona č.497/2001 Sb. nespadá hned z dvou důvodů:

- nejedná se o zaměstnance vyl<onávající fnadto jen PŘÍMO) státní správu fpovinný
subjel<t vyl<onává toli|<o samosprávu a ve zbytkové činnosti na úseku silničním a
životního prostředí, případně školní, se žádný zastupitel nepodílí),
a navíc se nejedná o zaměstnance jmenovaného, ale o zaměstnance, u něhož je
za|ožen pracovně právní vztah dohodou.

SkuteČnost, Že oba zaměstnanci jsou také zastupitelé, dosud také nevyvolalo dojem střetu
zájmu ve smyslu § 3, odst. 3 zákona č.159 /2006 Sb,, zákona o střetu zájmů.

4.

]
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lnformace o výši platu či odměny konl<rétní ťy,zic|<é osoby [zaměstnance, pracovníka)
povinného subjektu má povahu osobního údaje podle al<tr"rálního znění Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 /679 ze dne 27 . dtlbna 2OL6 o ochraně
íyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaiů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46lES fobecné nařízení o ochraně osobních
údajů, dále již jen ,,GDPR"). Podle GDPIl je osobním údajem ,,jakýl<oliv Údaj, který
umožňuje identifikovclt konkrétní osobu". To, co je u jedné fyzicl<é osoby osobním údajem,
protože ji to jasně identifil<uje, ještě nemusí být osobním údajem pro další fyzickou
osobu, RozhodLrjící je,zdaje možné podle daných údajů určit konkrótní osobu. Osobním
údajem může být jeden údaj nebo i více údajů, které teprve dohromady umožňují
]<on|<rétní osobu určit. O požadavel< na zpřístupnění osobního údaje tak půjde nejen v
případě žádostí fbrmulovaných ve vztahu ke konkrétní fyzické osobě určené jménem
a příimením [v podmínl<ách daného povinr.ého subjel<tu], ale i určené funkcí.

Podle GDPR je vymezení osobního údaje v č|. 4, odst. 1: ,,osobními údaji" )sou veškeré
informace o identifil<ovoné nebo identifikovatelné fyzické osobě [dále jen ,,subjekt údajů");
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikaČní
číslo, lol<ační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvl<Ů fyzic|<é,

fyzioIogické, genetické, psychické, ekonomické, l<ulturní nebo společenské identity této
íyzic|<é osoby.

Pravidla pro zpřístupňování údajů vypovídajících o osobnosti člověl<a, včetně jeho
osobních údajů, vymezuje § Ba informačního zákona zjednodušeně řečeno tak, že tyto
údaje se na základě žádosti o informace zpř,ístupní za podmínek stanovených předpisy
upravuiícími jeiich ochranu. V případě osobrrích údajů stanoví základní pravidlo, že
tal<ové osobní údaje třetí osoby \ze zpracovávat [tj. též zpřístupňovat podle infbrmačního
zákonal jen se souhlasem subjektu osobních údajů a dále jen na zá]<|adé článl<u 6, písm. c)
GDPR. ]edním z těchto případů je § Bb informačního zákona.

Rozhodující vtéto věci je nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 1,0.201,6, spis. zrračl<a:

1,37B/1,6 [tzv. ,,platový náIez"). Ústavní soud ČR v dané věci provecll rozbor relevantní
právní úpravy i rozhodnutí Evropsl<ého soLtdu pro lidsl<á práva (např. rozsudel<
(vyhovující) vell<ého senátu ESLP ze dne B. 1,1. 2016 ve věci Magyar Helsinl<i Bizottsóg proti
Mad'arsku, č. 18030/1íJ a konstatova|, že infbrmaci o výši platu či odměITy konl<rétI'Í
fyzicl<é osoby lze poskytnout jen tehdy, jestliže v konkrétním případě po provedení
testu proporcionality povinný subjekt dovodí, že píevažuie ,,veřeiný zájem" na

iejím zpřístupnění nad ochranou osobnosti a osobních údajů.

Povinná osoba může odmítnout poskytnout žadateli informace o platu a odměnóch
zaměstnance vyžádané na základě ustanovení § Bb ínformačního zákona, pokud
nejsou splněny všechny tyto podmínky:
aJ účelem vyžádání infot,mace je přispět l< diskusi o věcech veřejrTého zájmu;
b) informace samotná sc týká veřejného zájmu;
c) žadatel o informaci plní úl<oly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv.

,,společenského hlídacího psa";
d) informace existuje a je dostupná,



Nejsou-li vŠechny tyto podmínky splněny, potom odmítnutí poskytnout žadateli
informaci o platu a odměnách zaměstnance není porušením povinnosti státních
orgánů a orgánů územní samosprávy poskytovat přiměřeným způsobem informace
o své činnosti, vyplývající z článku 17, odst. 5 Listiny, Článek 17 odst. 1 Listiny
zaručuje fobdobně ja|<o článek 10 odst. 1 Úmluvy) právo na př,ístup l< informacím.
Ustanovení článku 17, odst. 5 Listiny zavazuje státní orgány a orgány územní samosprávy
poskytovat informace o své činnosti "přiměřeným způsobem" s tím, že podmínl<y a
provedení tohoto z.ávaz|<u, resp. jemu odpovídajícího práva, stanoví zál<on. Právo na
informace ve veřejném zájmu rrení absolutní; pokud ,;eho výkon zasahuje do práva na
ochranu soul<romélro života, chráněného článkem 10 Listiny a článkem B Úmluvy, je
nutno v každém jednotlivém případě všechna tato práva poměřovat a zajistit mezi nimi
spravedlivou rovnováhu. Požadavel< ,,přiměřenosti" je nutno dle přesvědčení Ústavního
soudu [vyjádřeného v platovém nálezu) vykládat ve světle výše uvedeného testu,
uplatňovaného ESLP při aplil<aci článl<u 10 Úmluvy ve vztahu k posl<ytování informací ve
veřejném zájmu. Informace o platových poměrech zaměstnanců jsou osobní údaje,
spadající pod och ranu článl<u 10 Listiny a článl<u B Úmluvy, zaruču jících právo na ochranu
před neoprávněným zasahováním do soukromého života, a právo na informační
sebeurčení, umožňujícího jednotlivci spoléhat na své právo na soukromí z hledisl<a dat,
l<terá j s ou sh ro m ažd' ov ána, zpr acov áván a a š ířena.

Svou povahou se vlastně jedná o konl<retizaci obecného testu proporcionality,V praktické
rovině to znamená, že pol<ud povinný subjel<t obdrží podle informačního zál<ona žádost
o zpřístupnění informace o platu či odměně pracovníka povinného subiektu, bude
oprávněn takovou informaci vydat, ien budou-|i všechny tyto podmínky splněny,
Pokud nil<oli, pal< bude žádost povinen odmítnout rozhodnutím podle § 15, odst. 1

informačního zál<ona, ve spojení s § Ba informačního zákona a článl<u 6, odst. 1 GDPR.
Ústavní soud sice vplatovém nálezu užívávýraz,,může odmítnout", je jím však nutné
chápat oprávněnost odmítnutí a nikoli správní uvážení, zda povinný subjel<t
informaci zpřístupní či ni|<oli. V odůvodnění vydaného rozhodnutí se bude muset povinný
subjel<t argumentačně ,,vypořádaí" s tím, že nejsou splněny podmínl<y pro zpřístupnění
informace.

Při posl<ytování informací o platech a odměnách konkrétních osob je nutné v l<aždém
individuálním případě provést tzv. test proporcionality, resp. jeho modifikaci [,,platový
test") a jsou-li splněny všechny podmínl<y dovozené Ústavním soudem vplatovém
nálezu, lze informaci zpřístupnit.

5.
Při vyřizování žádosti, která se týl<á informace o platech a odměnách, je na prvním místě
nutné posoudit, zda žadatelův informační požadavek skutečně směřuje k poskytnutí
informace o platu či odměně konkrétní (určitelné) osoby či osob, tedy zdajde o
poskytnutí osobních údajů, nebo zda k ,,uspokoiení" informačního požadavku
žadatele postačí poskytnutí anonymizovaných údajů, tedy údaiů bez možnosti
přiřazení ke konkrétní fyzické osobě. Jinak řečeno ne l<aždá žádost, l<terá se týl<á
informace o platu či odměny, je nutně též informací o platech l<onl<rétních [určitelných)
osob.

Žádostmi, u nichž se žadatel domáhá zpřístupnění osobních údajů o platech nebo
odměnách, jsou žádosti formulované jal<o požadavek na zpřístupnění informoce o platu



pana X, Y, dále požadavek na zpřísťupnění údaje o platu vedoucího oclboru X, tajemníl<a

městsl<ého úřadu města X apod. Ve všech těchto případech je totiž poskytnutá informace
přiřaditelná konl<rétní osobě, a vyYízení žádosti proto podléhá požadavkŮm platového
nálezu.

6.
Za shora popsaných ol<olností má tedy povinný subjel<t zato,žeil<dyžje mu patrné, o
l<teré osoby zežádosti má jít, nedostatel< žádosti spočívající ve specifikaci osob, u nichž
má dojít k zpřístupnění osobních údajů, je patrný a zásadní a vadu žádosti v tomto směru
je třeba ze strany žadatele odstranit postupem podle § ].4. odst. 5, písm. a) informaČního
zákona, Současně s tím bude žadatel povinen žádost opřít svou argumentací k jejímu
podání o tzv. platový test - tj, o:

a) účel vyžádání informace s tím, že se žadatel musí zaměřit na to, zda a do jaké míry
má poskytnutí informace přispět l< disl<usi o věcech veřejného ,zájmu;

a dále, žadatelje
b) je povinen odůvodrlit žádost tím, že z nějakého důvodu se informace má týkat

veřejného zájmu;
c) a musí odůvodnit a prcll<ázat, že žadzltel o informaci plní úl<oly či poslání dozoru

veřejnosti či roli tzv. ,,společenského hlídacího psa" a současně s tím musí vzít
v potaz, že

d) tal<é informace existuje a je dostuprrá.
Tyto podmínky musí být pro účely poskytnutí informace splněny kumulativně a absence,
byť jediné podmínl<y, způsobí nemožnost poskytnutí infbrmace.

Žadatel je dá|e povinným subjektem upozorněn na to, že oba jmenovaní, o l<teré jde
s největší pravděpodobností [dovozené povirrným subjektem), neudělili při nástupu do
pracovně právního poměru s povinným subjektem a ani později souhlas se zpracováním
údajů, resp. k jejich posl<ytnutí dalším osobám. Tudíž nelze 1ejich osobní údaje
poskytnout pro neexistenci souhlasu podle člárTku 6, písm. a) GDPR, Tal<že postup, žeby
byly osobní údaje žádané žadatelem poskytnuty nazál<|adě žádosti s oporou o článel< 6,

písm. aJ GDPR je vyloučen a tudíž, pokud žadatel žádá předmětné infbrmace s oporou o

ustanovení § Bb informačního zákona, pak je třeba, aby žádost doplnil shora popsaným
způsobem s oporou o platový test, jal< popsán shora.

7.
Na základě sl<utečností popsaných v článku 1,. - 6. této výzvy povinný subjekt vyzývá
žadatele, tj.:

Grigoriie Vdovičenka, nar, í,í.I979, bytem Brandlova 1565/19, Chodov, 149 00
Praha 4,

aby ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení této výzvy upřesnil a doplnil svou
žádost (ti. žádost o informaci ze dne 22,12.2O2O)

1,. jednoznačně uvedl osoby fzastupitele), s nimž má mít povinný subjekt uzavřenou
dohodu o provedení práce (jménem a příjmením), případně, pokud žádá o
informace v anonymizované podobě, pak nechť sdělí tuto skutečnost,



případně přesně označil, ze l<dy je příslušná dohoda o provedení práce a na jaký

vý|<on práce by se měla vztahovat; to vše za situace, kdy žadatelnežádá informaci
v anonymi zov ané podobě,
přesně vymezil časové období, za něž měly dotyčné osoby fzastupitelé) pobírat
mzdu od povinné osoby na zá|<ladě dohody o provedení práce, l< němuž se vztahu je

žádost žadatele o poskytrrutí informace.
4. ve smyslu platového testu jednoznačně sděIil [případně i doložilJ, pro jaký úČel se

žádost o informaci má posl<ytnout [se zaměřením na vedení veřejné diskuse) a že
se jedná o informaci, l<terá se má týkat nějakého žadatelem konkrétně popsanóho
veřejného zájmu, a dále, aby sdělil skutečnosti, ze l<terých bude patrné, že Žadate|
plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli ,,společensl<ého hlídacího psa".

pouČnruÍ:
V případě, že nebude tato žádost ve stanovené lhůtě upřesněna a doplněna (zpŮsobem
uvedeným pod bodem 7. této výzvy), bude správním rozhodnutím ve věci samé podle §
15 odst. 1 informačního zál<ona odmítnltta.

Proti této výzvé nelze podat odvolání.

Mgr. KamilAbbid,v.r.
StoroSta
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