OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ
BOJANOVICE
Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01
starosta

ZE DNE:

18.2.2019

NAŠE ZN.:

Sp.zn.:DSHB1-1-2019

VYŘIZUJE:

Ladislav Kachyňa

TEL.:

519414227

DATUM:

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na Obecní úřad Horní Bojanovice byla dne 8.1.2019 č.j. 4/2019 podána ,, Žádost o podání
informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,, poskytnutí informace:
1.Kteří pracovníci obce v roce 2017 a 2018 byli zaměstnáni jako pracovníci obce Horní
Bojanovice a kteří byli zaměstnáni přes úřad práce, jejichž mzdy refinancoval obci úřad
práce.
2.V jaké výši a v jakém rozmezí byli zaměstnancům vypláceny osobní příplatky.
Obsah žádosti:
1.Kdo byl zaměstnán duben-listopad u obce v roce 2017 a 2018 z úřadu práce a byl
financován ÚP a kdo byl financován jako zaměstnanec obce?
2.Byli zařazeni ve správném platovém stupni a platové třídě?
3.Rozmezí osobního příplatku za rok 2017, 2018 (nejnižší osobní příplatek vyplacený
měsíčně, nejvyšší osob. Příplatek vyplácený měsíčně.
Odpověď
ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Horní Bojanovice (dále jen „OÚ“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona o
svobodném přístupu k informacím, o žádosti žadatele ze dne 18. února 2019 ve věci žádosti o poskytnutí
informace doplněné občanem dne 27.2.2019 na základě výzvy ze dne 25.2.2019
takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informace odmítá.
Odůvodnění:
18. 2. 2019 OÚ obdržel žádost o poskytnutí informací:

1. „Kteří pracovníci obce Horní Bojanovice v roce 2017 a 2018 byli zaměstnáni jako pracovníci obce
Horní Bojanovice a kteří byli zaměstnáni přes úřad práce, jejichž mzdy refinancoval obci úřad
práce“
2. „V jaké výši a v jakém rozmezí byli zaměstnancům vypláceny osobní příplatky?“
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OÚ posoudil obdrženou žádost a 25. 2. 2019 zaslal žadateli výzvu k doplnění a upřesnění žádosti, kde sděloval
žadateli a požadoval:
„Tato žádost neobsahuje informace, zda požadujete poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon). Máme za to, že tomu takto je.
V souladu s úsudkem jsme posoudili žádost dle §14 odst. 5 zákona a konstatujeme, že:
a) nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu brání vyřízení žádosti o informaci podle tohoto
zákona
b) bod 2. žádosti je nesrozumitelný, není zřejmé, jaká informace je požadována – co se myslí výší, co
rozmezím osobních příplatků.“
27. 2. 2019 OÚ obdržel upřesnění žádosti o poskytnutí informací:
1. „Kdo byl zaměstnán duben – listopad u obce v roce 2017 a 2018 z úřadu práce a byl financován úřadem
práce a kdo byl financován jako zaměstnanec obce.“
2. „byli zařazeni ve správném platovém stupni a platové třídě?“
3. „Rozmezí osobního příplatku za rok 2017, 2018 (nejnižší osob. Příplatek vyplacený měsíčně nejvyšší osob.
Příplatek vyplácený měsíčně)“
Reakce OÚ žádosti o poskytnutí informací dle upřesněné žádosti:
k bodu 1.
V uvedených obdobích měla obec – v roce 2017 – dva zaměstnance a 2018
–
jednoho
zaměstnance s
příspěvkem k platu z Úřadu práce Břeclav. S těmito zaměstnanci žadatel skoro denně komunikoval při výkonu
jejich pracovních činností - při údržbě veřejných prostranství obce, opravě a údržbě majetku obce apod. Tito
zaměstnanci jsou žadateli dostatečně známi, neb žadatel vystupoval za zvýšení jejich platů i na veřejných
zasedáních zastupitelstva obce.
Obec zaměstnávala v uvedeném období celkem 15 zaměstnanců, z toho součástí obecního úřadu byli účetní,
uklízečka a dělníci na úklid a údržbu obce – v roce 2017 dva, v roce 2018 tři. I tito zaměstnanci jsou žadateli
dostatečně známi z žadatelem skoro denní komunikace s nimi na obecním úřadě i veřejném prostoru. Zbývající
zaměstnanci zabezpečovali a zabezpečují činnost obce formou Dohod o pracovní činnosti nebo Dohod o
provedené práci – týká se to provozu sběrného dvoru, knihovny a zabezpečení provozu veřejného osvětlení a
rozvodů elektřiny v objektech obce. I tito zaměstnanci jsou žadateli z Vaší denní aktivity známi.
Závěr:
Žadatelem požadované informace jsou žadateli dostatečně známy, ze strany žadatele jde o obecně známé
skutečnosti a OÚ tudíž považuje za nadbytečné žadateli známé informace dále potvrzovat i s ohledem na
povinnosti zveřejňování poskytnutých informací obcí v souladu se zákonem 106/1999 Sb,. o svobodném
přístupu k informacím , v platném znění.
k bodu 2.
Zařazení zaměstnanců ve správném platovém stupni a platové třídě je každoročně předmětem kontroly ze strany
kontrolních orgánů Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Závěr:
Zařazení zaměstnanců je ve správném platovém stupni a platové třídě.
K bodu 3.

S odvoláním na závěry Ústavního soudu, zaujaté v nálezu ze dne 17. 10. 2017, sp zn. IV. ÚS 1378/16,
je možné takové informace zpřístupnit pouze v případě splnění následujících podmínek (bod 125
odůvodnění nálezu):
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.
Proto byl k uvedenému bodu v souladu s metodikou MV ČR zpracován test proporcionality (platový test).
Výstupem testu proporcionality je:
k podmínce a) – vyžádání informace nepřispívá k diskusi o věcech veřejného zájmu
Zdůvodnění – informace se týkají tří zaměstnanců obecního úřadu, jejichž pracovní pozice i náplň práce jsou
navzájem nesouměřitelné, neporovnatelné než ve vztahu k informacím o zaměstnancích jiných srovnatelných
obecních úřadů, kteréžto dle zjištění v okolních obcích nebyly zjišťovány
k podmínce c) – žadatel o informaci neplní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského
hlídacího psa“
Zdůvodnění – žadatel není v postavení novináře, ani „společenského hlídacího psa“, v případě poskytnutí údajů
týkajících se tří pracovníků obecního úřadu ovšem defacto půjde o neanonymizované poskytnutí těchto údajů,
což je pro veřejnou diskusi sledující obecnou úroveň odměňování ve veřejné správě v rozporu s právními
předpisy.
Závěr:
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.
S ohledem na výše uvedené rozhodl OÚ tak, že žádost o poskytnutí informací odmítl.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání na základě ustanovení § 16, § 20 odst. 4 zákona o svobodném
přístupu k informacím ve spojení s ustanoveními Hlavy III zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Odvolací lhůta činí na základě ustanovení § 20 odst. 4 zákona o
svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Odvolání lze podat u OÚ a rozhoduje o něm při neakceptaci ze strany OÚ KrÚ Jihomoravského kraje

V Horních Bojanovicích 13.3.2019
Ladislav Kachyňa-starosta
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