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Odpověď:   

ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) 

 

r o z h o d l 

ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kterou podal 

prostřednictvím elektronické pošty dne 11.01.2021 pan ………………………………., podle 

ustanovení § 15 odst. 1 a § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím zákona  

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

s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

takto: 
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žádost o poskytnutí informace o výši platu za rok 2020 a 2019 zaměstnance MěÚ 

Šumperk, odboru sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence, Bc. 

Ivany Horké (dále jen „zaměstnanec“) se 
  

odmítá. 

 

Odůvodnění: 

 

Smyslem poskytování informací v InfZ je realizace základního lidského práva, práva na informace, 

ať již je jejím motivem kontrola věcí veřejných, chod veřejné správy, či obstarávání si informací za 

účelem dalšího, např. podnikatelského využití. Informace o platových poměrech zaměstnanců 

jsou osobní údaje spadající pod ochranu článků 10 Listiny a 8 Úmluvy, zaručující právo na 

ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života, a právo na informační 

sebeurčení, umožňující jednotlivci spoléhat na své právo na soukromí z hlediska dat, která jsou 

shromažďována, zpracována a šířena. Předmětná základní práva nejsou absolutní, proto je nutné 

v každém jednotlivém případě poskytnutí informací poměřovat práva chráněná článkem 10 

Listiny a článkem 8 Úmluvy s právem na svobodu projevu a s právem vyhledávat a šířit informace 

zaručenými článkem 17 Listiny a článkem 10 Úmluvy, a zajistit mezi nimi spravedlivou rovnováhu. 

 

Povinný subjekt musí vzít v úvahu relevantní judikaturu, která se k otázce poskytování informací o 

platech ve veřejné sféře vyjadřuje. Touto judikaturou je nález Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 

1200/16 ze dne 03.04.2018 a nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. 10. 

2017. 

 

Při poskytování informací o platu a odměnách svých zaměstnanců je město jakožto 

povinný subjekt povinno postupovat v souladu s § 8b InfZ a rovněž v intencích nálezu. V 

nálezu Ústavní soud řešil mimo jiné otázku, zda při poskytování informací dle § 8b InfZ 

musí povinný subjekt brát ohledy na skutečnost, že některé z poskytovaných informací 

jsou soukromé a zda musí povinný subjekt proto přihlédnout i k právu na ochranu 

soukromí dotčených zaměstnanců, přičemž dospěl k závěru, že při jakémkoli zveřejňování 

osobních dat je vždy třeba zvažovat i právo na ochranu soukromí dotčených 

zaměstnanců. Informace o platech a odměnách zaměstnanců vyžádané na základě § 8b 

InfZ se tedy neposkytují plošně, ale za splnění všech podmínek uvedených v bodě 125 

nálezu, tedy: 

 

a) účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu; 

b) informace samotná se týká veřejného zájmu; 
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c) žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského 

hlídacího psa“; 

d) informace existuje a je dostupná. 

 

Pokud jde o podmínku existence a dostupnosti informace, povinný subjekt jí disponuje a 

vztahuje se k jeho působnosti. 

 

Povinný subjekt provedl za účelem vyhodnocení, zda převažuje v daném případě ústavní právo na 

poskytnutí informace, či zda převažuje ústavní právo na ochranu osobních údajů zaměstnance, 

test proporcionality, pomocí kterého poměřil odůvodněnost veřejného zájmu na zveřejnění 

požadované informace s důvody, které naopak informaci chrání a ze zveřejnění ji vyloučí. Povinný 

subjekt považuje žadatelův požadavek za jeho osobní zájem. K této úvaze dospěl povinný subjekt 

na základě skutečnosti, kdy žadatel v žádosti neuvedl, že požadovaná informace se týká 

veřejného zájmu, či zda chce přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu, či zda plní úkoly či 

poslání dozoru veřejnosti. 

 

Současně povinnému subjektu z jeho vlastní činnosti není známo, že by v současné době 

probíhalo nějaké řízení přezkoumávající výši platu zaměstnance anebo byla směrem k výši jeho 

platu vznesena pochybnost ze strany médií či jiných subjektů majících za cíl kontrolovat veřejnou 

správu. 

 

Povinný subjekt je toho názoru, že k poskytnutí informace o výši platu konkrétního zaměstnance 

nemůže samo o sobě přispět k diskuzi veřejného zájmu týkající se veřejné kontroly hospodárného 

nakládání s veřejnými prostředky. Povinný subjekt má za to, že nebyla splněna podmínka, kdy 

poskytnutí informace o platu konkrétního zaměstnance je pro vedení této diskuze nutné, tzn., že v 

daném případě existují konkrétní relevantní pochybnosti o výši platu s ohledem na pracovní či jiné 

veřejné aktivity daného zaměstnance. Zaměstnanec není osobou, která z vlastní vůle žádá o 

přidělení prostředků z veřejných rozpočtů, nýbrž je odměňován z veřejných rozpočtů na základě 

platné legislativy. 

 

 

Pokud jde o postavení žadatele, tedy zda žadatel plní úkoly či poslání při dozoru veřejnosti či roli 

tzv. „společenského hlídacího psa“, má povinný subjekt za to, že tato podmínka nebyla splněna. 

Žadatel zde vystupuje sám za sebe, z pozice fyzické osoby. Nezaštiťuje se zaměstnáním či 

spoluprací s redakcí jakéhokoli média (tištěného, televizního, rádiového či internetového), anebo 

obdobným vztahem k nevládní neziskové organizaci, která si klade za cíl dozor nad činností 

veřejné správy. 
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Povinný subjekt chápe právo na informace jako široce vnímané základní lidské právo, nikoli však 

jako neomezené právo člověka na uspokojení vlastní zvědavosti. Na základě posouzení výše 

uvedeného dospěl povinný subjekt k závěru, že žadatel nenaplňuje podmínky pro poskytnutí 

informace tak, jak uvádí výše uvedené nálezy Ústavního soudu. Povinný subjekt dospěl k závěru, 

že se jedná o osobní zájem žadatele a nelze jeho žádost považovat za žádost týkající se veřejného 

zájmu, která by mohla přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu. 

 

Poučení o odvolání: 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a § 20 

odst. 5) zák. č. 106/1999 Sb. odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle § 178 

zákona 500/2004 Sb., správní řád, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním 

učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 

787 01 Šumperk. 

 

……………………………….. 

 

Ing. Helena Miterková 

Tajemnice MěÚ Šumperk  
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