
Výroční zpráva o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací 

za rok 2021 
v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

a) počet písemně podaných žádostí o informace 60 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí (částečném odmítnutí) žádosti 9 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 3 

d) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení 1 

e) počet odložených žádostí dle § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.  3 

f) počet stažených žádostí 2 

g) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0 

h) přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními 

o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0 

i) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 0 

j) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 

Přehled podaných žádostí dle jednotlivých odborů   

 

 

Název odboru 

Počet 

písemně 

podaných 

žádostí 

Počet 

vydaných 

rozhodnutí o 

(částečném) 

odmítnutí 

žádosti 

Počet 

podaných 

odvolání 

proti 

rozhodnutí 

Počet stížností 

na 

postup při 

vyřizování 

žádosti 

o informace 

Počet 

odložených 

žádostí 

 

 

Počet 

stažených 

žádostí 

kancelář tajemníka 5 0 0 1 1 1 

odbor správní a vnitřních věcí 7 1 0 0 2 0 

odbor finanční a plánovací 2 0 0 0 0 0 

odbor majetkoprávní 5 0 0 0 0 0 

odbor strategického rozvoje, 

územního plánování a investic 
2 0 0 0 0 0 

odbor školství, kultury a vnějších 

vztahů 
3 0 0 0 0 0 

odbor životního prostředí 14 2 0 0 0 0 

odbor dopravy 1 1 1 0 0 0 

odbor výstavby 12 0 0 0 0 0 

odbor živnostenský 0 0 0 0 0 0 

odbor sociálních věcí 3 4 2 0 0 0 

oddělení interního auditu a kontroly 0 0 0 0 0 0 

oddělení bezpečnostní rady města 0 0 0 0 0 0 

městská policie 0 0 0 0 0 0 

žádosti vyžadující spolupráci napříč 

odbory  
5 1 0 0 0 1 

tisková mluvčí 1 0 0 0 0 0 

CELKEM 60 9 3 1 3 2 



 

Stručný popis stížností proti rozhodnutí povinného subjektu 

 

 
Kancelář tajemníka  

 
Žádost o informaci č.j. MUSP 4211/2021 (žádost č. 2/21) 

 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

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

11.01.2021 žádost o informace, ve které žadatel požaduje informace o výši platu za rok 2020 a 

2019 pracovnice OSPOD odboru sociálních věcí.  

Povinný subjekt vydal dne 11.01.2021 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Povinný subjekt provedl za 

účelem vyhodnocení, zda převažuje v daném případě ústavní právo na poskytnutí informace, či zda 

převažuje právo na ochranu soukromí dotčené zaměstnankyně, test proporcionality, pomocí 

kterého poměřil odůvodněnost veřejného zájmu na poskytnutí požadované informace s důvody, 

které naopak informaci chrání a ze zveřejnění ji vyloučí. Povinný subjekt podanou žádost posoudil 

a shledal, že podání má povahu žádosti zjevně se vymykající smyslu a účelu práva na informace, 

jak má na mysli InfZ a vyhodnotil tedy, že je důvod požadovanou informaci neposkytnout.  

 

Dne 30.01. podal žadatel odvolání. Žadatel ve svém odvolání uvádí, že splňuje všechny 4 podmínky 

testu proporcionality. 1. informace samotná se týká veřejného zájmu, 2. informace existuje a je 

dostupná, 3. žadatel chce přispět k diskuzi o věcech veřejného zájmu, 4. žadatel plní roli tzv. 

společenského hlídacího psa. 

 

Dne 04.02.2021 byl spis předán Krajskému úřadu Olomouckého kraje (dále jen KUOK). 

 

Dne 18.02.2021 KUOK vydal rozhodnutí. KUOK zrušil rozhodnutí povinného subjektu, jelikož 

povinný subjekt formálně neoslovil dotčenou osobu (zaměstnankyni OSPOD) a neuvedl dostatek 

důvodů pro odmítnutí žádosti, které jsou podmínkou přezkoumatelnosti rozhodnutí. 

 

Dne 03.03.2021 na základě rozhodnutí KUOK byla žadateli odeslána odpověď. Povinný subjekt 

oslovil dotčenou osobu, která vyslovila souhlas s poskytnutím výše jejího platového tarifu dle 

Katalogu prací ve veřejných službách a správě a na základě své kvalifikace a délky započtené praxe. 

 

Dne 28.03.2021 Žadatel podal stížnost na odpověď, ve které požaduje sdělení výše platu 

zaměstnankyně zahrnující všechny platové složky. 

 

Dne 31.03.2021  byla předána stížnost a spis KUOK společně s vyjádřením zaměstnankyně MěÚ, 

která vyslovila nesouhlas s poskytnutím výše jejího platu na základě šikanózního jednání žadatele, 

který je zároveň i jejím klientem a pomocí tohoto kroku chce dosáhnout svých zájmů. 

Zaměstnankyně také uvedla, že jí žadatel opakovaně vyhrožuje a zastrašuje ji medializací jejího 

platu. 

 

Dne 21.04.2021 vydal KUOK rozhodnutí. KUOK povinnému subjektu nařídil znovu vyřídit žádost ze 

dne 11.01.2021, jelikož poskytnutím platového tarifu, neobsáhl a nevyřídil celkově výše uvedenou 

žádost, jelikož neposkytl plat zaměstnankyně zahrnující všechny platové složky. 

 

Dne 04.05.2021 na základě KUOK bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti. Povinný subjekt se v testu proporcionality zabýval otázkou, zda cíl (důvod podání) žádosti 

neindikuje zneužití práva na informace, resp. snahu získat informace k cíli, který je šikanózní a tedy 

nedovolený. V rozhodnutí povinný subjekt upozornil na jednání žadatele, který opakovaně 

vyhrožoval, jak dotčené zaměstnankyni, dále zaměstnankyni zpracovávající žádosti podle zákona 

106/1999, tak i tajemnici MěÚ či vedoucí odboru SOC.  



 

Dne 20.05.2021 se žadatel odvolal. 

Dne 27.05.2021 předán spis spolu s odvoláním KUOK. 

Dne 10.06.2021 vydal KUOK rozhodnutí - potvrdil výrok povinného subjektu. 

Rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní žádosti o informace 

 

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informací vyřizují jednotlivé odbory MěÚ denně ústní žádosti 

o informace související s jejich činností. Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o 

poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není 

uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 InfZ 

součástí výroční zprávy o poskytování informací. 

 

Poplatky za poskytnuté informace 

 

Podle §17 InfZ mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční 

úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady spojenými s vyřízením žádosti. Výše úhrady 

za poskytování informací za písemně podané žádosti činí za rok 2021: 185,- Kč 

 

Výroční zpráva bude zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách města 

www.sumperk.cz .  
 

 

 

Výroční zprávu o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2021 v souladu 
s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, schválila Rada města Šumperka usnesením č. 3865/22 ze dne 10.02.2022. 
 

 

 

Zpracovala: Mgr. Eva Rutarová 

Referent oddělení kultury a vnějších vztahů 
Městský úřad Šumperk  

  

 

Srovnání počtu evidovaných žádostí za období 2010 - 2021 

 

Rok Počet evidovaných žádosti 

2010 9 

2011 11 

2012 24 

2013 30 

2014 23 

2015 40 

2016 30 

2017 39 

2018 29 

2019 63 

2020 38 

2021 60 

http://www.sumperk.cz/

