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o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném
přístupu k informacím

Vážený pane,
k Vaší žádosti ze dne 4. 8. 2016 o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci platy nejvýše postavených úředníků a důvody
nezveřejnění odpovědi na dotaz 27/2015 uvádíme následující:
1. Výše platů a odměn nejvýše postavených úředníků (tajemník, vedoucí odborů) za rok 2015
(odděleně plat a odměna u každé osoby). – bylo poskytnuto
2. Tytéž údaje za první pololetí roku 2016. – bylo poskytnuto
3. Sdělení důvodů, proč MČ Praha 7 v rozporu se zákonem dodnes nezveřejnila způsobem
umožňujícím dálkový přístup informaci poskytnutou pod č. j. 27/2015, jak jí ukládá § 5 odst. 3
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ale pouze doprovodný dopis sp. zn.
MČ P7 030942/2015/OP/Ber.
MČ Praha 7, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržela dne 19.06.2015 žádost žadatele o
informaci o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014, evidovanou pod č.j.:
030942/2015. V zákoně stanovené lhůtě jsme žadateli požadované informace poskytli.
Zveřejňování poskytnutých informací upravuje ust. § 5 odst. 3 výše citovaného zákona, kde je
v prvé větě uvedeno, že povinný subjekt tyto informace do 15 dnů od poskytnutí zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Výjimky z této obecné povinnosti upravuje věta druhá odst. 3, která
hovoří o postačující možnosti zveřejnění pouze doprovodné informace v případech, kdy se jedná o
sdílení dat prostřednictvím rozhraní informačního systému, nebo umožnění dálkového přístupu
k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, o
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informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo v případech mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informací. Požadavkem zákona je tedy zveřejnění všech informací, které
byly žadateli poskytnuty (až na výše uvedené výjimky), nikoliv však zveřejnění v přesné podobě,
v níž byly žadateli odeslány. Možnou výjimkou jsou případy, v nichž by součástí poskytnutých
informací na základě konkrétní podané žádosti byly určité specifické chráněné údaje, nejčastěji
osobní údaje, které sice byly žadateli vydány oprávněně, jejich zveřejnění na internetu pro předem
neurčitý okruh osob by však již právo na ochranu osobnosti a osobních údajů těchto osob mohlo
narušit ústavně nepřiměřeným způsobem. Zde je nutné upřednostnit ochranu osobních údajů a
zveřejnit pouze doprovodnou informaci, neboť povinný subjekt je jakožto správce (poskytovaných)
osobních údajů povinen respektovat povinnosti plynoucí z § 5 odst. 3 a § 10 zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s odkazem na ustanovení čl. 10 odst. 3
Listiny základních práv a svobod. Příkladem může být poskytování informací o platech a odměnách
zaměstnanců povinných subjektů podle § 8b InfZ (viz výkladové stanovisko MV ČR č. 1/2012, str.
4, třetí odstavec, výkladové stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2011, srpen 2011 –
Zveřejňování listin s osobními údaji prostřednictvím internetu, a judikatura KS v Brně 29 A
27/2012-35 prosazující test proporcionality při zveřejňování osobních údajů - i na informace o
platech - podle § 5 odst. 3 InfZ). Na základě a v souladu s výše uvedenými skutečnostmi jsme při
zveřejnění poskytnuté informace v tomto konkrétním případě postupovali tak, že jsme zveřejnili
pouze doprovodnou informaci.

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
vedoucí OPP
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