
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.  
 
Žádost číslo: 14 
Evidenční číslo žádosti: 39007/2020 
Žádost přijata a zaevidována dne: 2.4.2020 
Obsah žádosti: počty, platy, homeoffice v době koronaviru 
Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 
zpracování odpovědi: TAJ 

Žádost vyřídil a odpověď odeslal odbor ŠKV   17.4.2020 
Odpověď poskytnuta: Rozhodnutí o odmítnutí žádosti             
Přílohy: 0 
  

 Odpověď   
ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Šumperk, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl o 
žádosti žadatelů: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(dále jen „žadatelé“), ze dne 02.04.2020, vedené pod č.j. MUSP 39007/2020  

takto:   

podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a Infz a se žádost žadatele  

o d m í t á. 

 

Odůvodnění: 

 
Povinný subjekt obdržel dne 02.04.2020 žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod č.j. 
MUSP 39007/2020, kterou žadatelé podali prostřednictvím e-mailové pošty řádnou cestou přes 
podatelnu Městského úřadu Šumperk. Žadatelé ve své žádosti požadují informace za měsíce 
leden až březen 2020 formou vyplnění tabulky, konkrétně informace o: 

- Počtu zaměstnanců úřadu, celkový počet odpracovaných hodin, souhrn superhrubých 
mezd, počet zaměstnanců využívající home office, celkový počet hodin v režimu home 
office, 



 

- Počtu zaměstnanců samosprávného celku, celkový počet odpracovaných hodin, souhrn 
superhrubých mezd, počet zaměstnanců využívající home office, celkový počet hodin 
v režimu home office, 

- Počtu zastupitelů, celkový počet vyplacených odměn zastupitelům 
 

K předmětné žádosti je přiložen dopis „Odůvodnění požadavku na informace“, ve kterém žadatelé 
obsáhle vyjadřují své přesvědčení o neúčinnosti a represivnosti zavedených vládních opatření 
v době nouzového stavu v boji proti pandemii koronaviru a sdělují svůj názor, že tato opatření 
nedopadají na všechny stejně (podatel srovnává současnou životní situaci politiků, zaměstnanců 
krajských a místních samospráv na straně jedné a situaci podnikatelských subjektů a 
zaměstnanců soukromých podniků na straně druhé). Žadatelé si stěžují na nepříznivé dopady 
těchto opatření na obyvatele obcí a menších měst v České republice. Dále popisují z jejich 
pohledů problémy fungování místních samospráv, to dokládají uvedením osmi konkrétních 
případů. Závěrem sdělují svůj požadavek, aby se zaměstnanci krajské a místní samosprávy po 
dobu pandemie vzdali svých platů a pracovali zadarmo.  

Smyslem poskytování informací v režimu informačního zákona je realizace základního lidského 
práva, práva na informace, ať již je jejím motivem kontrola věcí veřejných, chod veřejné správy, 
obstarávání si informací za účelem dalšího, např. podnikatelského využití. Povinný subjekt musí 
zkoumat, neexistují-li v daném případě okolnosti vylučující poskytnutí informací. Z článku 17 odst. 
1 Listiny základních práv a svobod, stejně jako z článku 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod, zaručujících svobodu projevu, plyne i právo na informace ve veřejném zájmu. 
Právo na informace ve veřejném zájmu však není absolutní – pokud výkon zasahuje do práva na 
zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochraně jeho jména chráněné článkem 
10 Listiny základních práv a svobod – je nutno v každém jednotlivém případě všechna tato práva 
poměřovat a zajistit mezi nimi spravedlivou rovnováhu, neboť jde o práva rovnocenná.  

Zneužitím práva na informace se věnuje judikatura soudů, konkrétně rozsudek Nejvyššího 
správního soudu č.j. 1 Afs 107/2004-48 (869/2006 Sb. NSS), který zneužití práva vymezuje 
takto: „Zneužitím práva je situace, kdy někdo vykoná své subjektivní právo k neodůvodněné újmě 
někoho jiného nebo společnosti; takovéto chování, jímž se dosahuje výsledku nedovoleného, je 
jenom zdánlivě dovolené. O chování toliko zdánlivě dovolené jde z tohoto důvodu, že objektivní 
právo nezná chování zároveň dovolené a zároveň nedovolené; vzhledem k tomu, že zásady lex 
specialis derogat legi generali vyplývá, že zákaz zneužití práva je silnější než dovolení dané 
právem, není takové chování výkonem práva, ale protiprávním jednáním (viz Knapp, V. Teorie 
práva, Praha: C. H. Beck, 1995, s. 184-185).  Výkonu práva, který je vlastně jeho zneužitím, proto 
soud neposkytuje ochranu.“ 

 Povinný subjekt provedl za účelem vyhodnocení, zda převažuje v daném případě ústavní právo na 
poskytnutí informace, či zda převažuje právo zaručující zachování lidské důstojnosti, osobní cti, 
dobré pověsti a ochrany jména, 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 se v testu proporcionality rovněž zabýval otázkou, zda cíl 
(důvod podání) žádosti neindikuje zneužití práva na informace, resp. snahu získat informace k cíli, 
který je šikanózní a tedy nedovolený, či vede k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo 
společnosti.  



 

Povinný subjekt podanou žádost, jak je uvedeno shora, 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. Povinný subjekt ve svém hodnocení 
zohlednil i skutečnost, že žadatelé rozeslali žádost s naprosto shodnými požadavky na další obce 
s rozšířenou působností. V souladu s Usnesením Nejvyššího správního soudu 10 As 226/2014-
16 je takové podání možné brát jako zneužívající právo: „rozhodující pro kvalifikaci podání jako 
zjevně obstrukčního, a tedy zneužívajícího právo je početnost, sériovost a stereotypnost vedených 
řízení, spojená s opakováním obdobných nebo zcela identických argumentů“. 

Níže uvedenými výroky žadatelé dehonestují a zesměšňují určitou skupinu obyvatel, a to 
prostřednictvím poznámek o jejich fyzickém vzhledu, inteligenci, schopnostech, charakterových 
vlastností. Na základě nepodložených výroků obviňují určitou skupinu obyvatel z jednání mající 
parametry vlastizrady, dále z jednání, které má za cíl obohatit se na úkor jiné skupiny obyvatel a 
z jednání, které je „za hranici humanity“.  Dále na základě nepodložených výroků obviňuje 
úředníky ministerstev z protiprávního jednání.  

 

- str. 5 „…známe tlustá odulá těla úřednic, vyhořelé organismy lékařů, pomalá srdce 
politiků a tupou mysl státních úředníků, nulovou produktivitu soudců a žalobců. Známe 
automatickou drzost úředníků Ministerstva práce a sociálních věcí, bezzubost policejního 
prezídia…“  
 

- str. 11 „… V této situaci nemůžeme odpustit ani vaše obvyklé „kejklování a šlapání si po 
patách“, a už rozhodně ne vlastizradu, která se za mnoha výstupy krajů a obcí začíná 
rýsovat a má parametry zločinu proti vlastnímu obyvatelstvu…“ 
 

- str. 11 „…Že toto je vaše metoda, jak se dostat ke svým dubnovým výplatám za cenu toho, 
že obyvatelé vašich obcí a měst zůstanou bez prostředků…“ 
 

- str. 13 „…Vy tuto ideu podkopáváte tím, že své občany, občany vašich obcí, vystavujete 
čím dál nesnesitelnějšímu tlaku, který už je za hranicí humanity jako takové. Berete jim 
šanci na domov ve vašich obcích tisíci způsoby. Dělá vám dobře rozdíl mezi břehy, které 
se vzdalují mezi vámi a občany, protože víte, že bez této vzdálenosti byste padli do 
propasti, kterou jste pro své lidi pomáhali vykopat…“  
 

- str. 15 „…přikládáme traktát Ministerstva životního prostředí, který kryje podvody 
krajských a okresních úředníků stejně, jako Ministerstvo práce a sociálních věcí krylo 
násilí proti seniorům v Mařenicích…“ 

 

Povinný subjekt má rovněž za to, že níže uvedenými výroky žadatelé naplňují znaky „šíření 
poplašných zpráv“ v době nouzového stavu. Dle rozsudku Nejvyššího soudu 3 Tdo/2017 je 
poplašná zpráva definována takto:  

 

„...Poplašnou zprávou je třeba rozumět takovou objektivně nepravdivou zprávu, která je podle 
svého obsahu způsobilá vyvolat obavy z nějakých, byť i neurčitých budoucích událostí, 



 

zasahujících nepříznivě do života alespoň části obyvatelstva nějakého místa, např. tak, že by 
došlo k ohrožení životů a zdraví lidí nebo majetku. Trestné je zde úmyslné způsobení již pouhého 
nebezpečí vážného znepokojení části obyvatelstva na určitém území. Postačí, že takové 
znepokojení bezprostředně hrozí, i když k němu reálně nedojde…“ 

 

Z níže uvedených výroků žadatelů vyplývá, že mezi lidmi šíří poplašnou zprávu ve smyslu toho, že 
stát lidem nepomůže, brání jim, aby si pomohli sami, stát je na dně, nemá žádné potravinové 
rezervy, situaci se nedaří stabilizovat.  

 

- str. 2 „…V březnu 2020 jsme pochopili, že stát nemůže svým lidem pomoci, nemá z čeho. 
Hraje roli „svačináře v hladomorně“ – všechno projedl…“ 

- str. 2 „…stát v době, kdy je jeho občanům nejhůře, jim brání v tom, aby si pomohli sami…“ 
- str.2 „…C-virus ukazuje jasně, že stát je na dně. Jeho potravinové rezervy jsou nula. 

Hmotné rezervy totéž. Finanční jsou ještě k tomu všemu v mínusu. Hmotné rezervy 
totéž…“  

- str. 3 „…z čísel šíření c-viru, které sledujeme denně ve statistikách vidíme, že situaci se 
nedaří stabilizovat, naopak…“ 

 

Informace, které jsou předmětem žádosti, nemohou dát žadatelům jasnou představu o množství 
a kvalitě odvedené práce zaměstnanců Městského úřad Šumperk, neboť v důsledku směnného 
systému nelze home office počítat na celé měsíce, zároveň v tabulce není počítáno s případnou 
nemocností zaměstnanců a s institutem ošetřování člena rodiny, který by požadované údaje 
zkreslil. Povinný subjekt zároveň upozorňuje, že v důsledku vyhlášení nouzového stavu byl nucen 
na základě usnesení vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR přijatých 
v době nouzového stavu omezit své úřední hodiny a minimalizovat počet zaměstnanců 
přítomných na pracovišti. Nebyla to libovůle povinného subjektu, ale pouze plnění zákonné 
povinnosti.     

 

Zaměstnanci Městského úřadu Šumperk v době nouzového stavu například:  

 

- zajišťují krizové infolinky pro seniory, občany, zdravotně postižené a imobilní 
- v rámci home office některé zaměstnankyně šijí roušky  
- podílí se na distribuci ochranných pomůcek do lékáren, domů pro seniory apod.  
- zajišťují výdej roušek občanům  
- zajišťují a koordinují hlídání dětí zaměstnanců na strategických pozicích (např. zdravotníci, 

hasiči apod.) 
- někteří zaměstnanci jsou začleněni do krizového štábu, který pracuje ve směnném 

provozu 
- veškeré činnosti spojené s agendou správy majetku, komunálních služeb a právních 

orgánů (např. vydávání stavebních či kolaudačních rozhodnutí) probíhají v plném provozu 
- připravují se jednání orgánů města (zastupitelstvo, rada, komise, výbory)  
- připravují se rozpočtová opatření, která reagují na nastalou situaci 
- zaměstnanci v souladu s nařízeními vlády podnikají kroky pro opětovné otevření úřadu pro 

veřejnost od pondělí 20.04.2020, kdy úřad bude i nadále fungovat ve směnném provozu  



 

 

 

Na základě výše uvedeného povinný subjekt dospěl k názoru, že okolnosti, za nichž žadatel 
uplatňuje svá práva, nelze považovat za výkon subjektivního práva v souladu s právním řádem. 
Povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že žádost žadatele o poskytnutí 
informace v souladu s § 8a InfZ ve spojení s § 15 odst. 1 InfZ odmítá.  

 

Poučení: 

 
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je možné podle § 
16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání, a 
to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným prostřednictvím povinného 
subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. 

 

 

PaedDr. Petr Holub 

tajemník městského úřadu  

Městský úřad Šumperk 

 

 

 

 


