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Vážený pane , 

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad (dále také „povinný subjekt“) obdržel dne 10. 11. 2021 prostřednictvím 
elektronické podatelny povinného subjektu Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též “InfZ“), ve které žádáte  
o poskytnutí informací: 

… 

- o všech poskytnutých odměnách všech vedoucích zaměstnanců jednotlivých oddělení a odborů 
Krajského úřadu za kalendářní rok 2020, a to ve struktuře: pozice, pohlaví zaměstnance, hrubá 
odměna (tj. před zdaněním), počet odpracovaných měsíců, důvod odměny. Informace postačí 
poskytnout v anonymizované podobě, tedy oproti dikci ustanovení § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím nevyžaduji osobní údaje jako je jméno a příjmení, datum narození 
nebo trvalý pobyt, 

- informace o tom, zda existuje Vaším úřadem stanovený obecný klíč pro rozdělování odměn, nebo jsou 
odměny vždy stanovovány pro konkrétního zaměstnance dle volné úvahy ad hoc, nebo je celková 
odměna složena z kombinace těchto dvou. Pokud existuje vnitřní metodika pro rozdělování odměn či 
obdobný dokument, žádám o přiložení takového dokumentu., 

- o tom, kolik obdobných žádostí jako je tato, tedy dotazujících se na platy a odměny zaměstnanců, Váš 
úřad obdržel za roky 2019, 2020 a 2021 a v kolika z těchto případů byly informace na základě žádosti 
skutečně poskytnuty. 

*** 

Žádost o informace dle InfZ povinný subjekt posoudil a v souladu s InfZ a ustálenou judikaturou vyřídil 

takto: 

dne 25. 11. 2021 byl žadatel povinným subjektem vyzván k upřesnění požadované informace k doplnění 
podmínek ke splnění kritérií dle nálezu Ústavního soudu ze dne 17.10.2017 sp. zn. IV. ÚS 1378/16 (dále jen 
„Platový nález ÚS“) (viz písemnost č.j. MSK 145792/2021 ze dne 24. 11. 2021) (dále také „Výzva“). Byla mu 
stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. Účelem této výzvy 
k upřesnění požadované informace bylo, aby povinný subjekt mohl relevantně posoudit žadatelem požadované 
a uváděné informace, zejména pro posouzení, zda je možné, aby vysokoškolský student prostřednictvím své 

Váš dopis zn.:  

 
e-mail: 

Ze dne: 10. 11. 2021 
Čj.: MSK   1479/2022 
Sp. zn.: KŘ/24891/2021/Las 
 084.1 S3   N 
Vyřizuje: Mgr. Ing. Petra Lasáková 
Odbor: Odbor kancelář ředitele krajského úřadu 
Telefon: 595 622 247 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2022-01-04 

Elektronický podpis - 4.1.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Silvie Součková
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 6.8.2023 09:56:22-000 +02:00



 Čj.: MSK   1479/2022 Sp. zn.: KŘ/24891/2021/Las 
 

  

2/3 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

   

Zavedli jsme systémy řízení 
kvality, environmentu 

a bezpečnosti informací 

 

Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  

ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800   www.msk.cz 

 
 
Klasifikace informací: Neveřejné 

vysokoškolské kvalifikační práce skutečně mohl naplnit podmínky stanovené v Platovém nálezu ÚS. Povinný 
subjekt požádal o sdělení těchto doplňujících/upřesňujících údajů: 

- název vysoké školy vč. uvedení názvu fakulty, studijního oboru a ročníku, které jste studentem  
a u které máte splnit kvalifikační vysokoškolskou práci, 

- o jakou kvalifikační vysokoškolskou práci se jedná vč. jejího názvu resp. tématu, 

- uvedení stěžejních cílů této vysokoškolské kvalifikační práce. 

K této Výzvě se žadatel vyjádřil dne 21. 12. 2021.   

 

Povinný subjekt Rozhodnutím č.j. MSK 139671/2021 ze dne 4. 1. 2022 částečně odmítl 
žadatelovu žádost, a to u informací týkající se:  

a. konkrétní „pozice“ vedoucího zaměstnance, tzn. informaci jako konkrétní pozici vedoucího zastává. 
V případě, že by byla tato informace poskytnuta bez dalšího, byly by poskytnuté výše odměn v roce 

2020 zcela konkrétně přiřaditelné konkrétní osobě a nabylo by tak zachováno právo na ochranu 
soukromí osoby zaručené LZPS a Úmluvou. Ani žadatelem nepožadované jméno a příjmení tedy 
nepostačí k poskytnutí těchto informací. Vedoucí zaměstnanci budou označeni číselně, aby byla 
zajištěna jejich anonymita. 

b. údaj „důvod odměny“ bude žadateli uveden v podobě, jako předvídá zákoník práce ve svém 
ustanovení § 134 příp. § 134a. V případě uvedení konkrétních důvodů poskytnuté odměny, by tak bylo 
možné poměrně jednoduše spárovat konkrétní odměny s konkrétním zaměstnancem a identifikovat tak 
fyzické osoby vč. informace o výši jejich odměn. Ani žadatelem nepožadované jméno a příjmení tedy 
nepostačí k poskytnutí těchto informací. 

Ve zbytku žádost povinný subjekt vyřizuje takto: 

K bodu prvnímu žádosti: 

Žadateli jsou poskytnuty požadované informace o výši odměn vedoucích zaměstnanců povinného subjektu 
(vedoucích oddělení a vedoucích odborů) v roce 2020 v této struktuře: označení číselné, pohlaví zaměstnance, 
pozice ve smyslu uvedení obecného „vedoucí oddělení (VODD)“ nebo „vedoucí odboru (VO)“, hrubá odměna 
(tj. před zdaněním), počet odpracovaných měsíců. 

K bodu „pohlaví“ povinný subjekt je nucen uvést, že nevychází při udělování těchto údajů z případně odlišného 
vnímání svého pohlaví dotčeným vedoucím zaměstnancem, neboť není oprávněn toto přímo zjišťovat. 

„Důvody poskytnutých odměn“ uvádíme v obecné rovině s odkazem na § 134 zákoníku práce, a to „za úspěšné 
splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu“,  

Požadované anonymizované informace jsou obsahem samostatné přílohy k této písemnosti. 

K bodu druhému žádosti: 

Krajský úřad povinného subjektu nemá stanoven žádný „klíč“ pro rozdělování odměn. Odměny jsou 
stanovovány výhradně při splnění podmínek stanovených zákoníkem práce (ust. § 134 či příp. § 134a) ve výši 
podle úvahy nadřízeného zaměstnance a výše disponibilních finančních prostředků. Je vhodné rovněž 
upozornit, že na poskytnutí odměny není právní nárok a zaměstnavatel „může“ nikoliv „musí“ odměny 
příslušnému zaměstnanci poskytnout. 
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K bodu třetímu žádosti: 

Povinný subjekt pro přehlednost poskytuje informace v následující tabulce: 

Dotaz 2019 2020 2021 

na platy    

1. Počet žádostí o informace podle 
zák. č. 106/1999 Sb. - o výši platů 

zaměstnanců povinného subjektu 

2 2 0 

2. Žádal žadatel o informace 
v anonymizované podobě nebo 
údaje u konkrétních zaměstnanců? 

konkrétně 
neanonymizovaně u obou 

žádostí 

1)pouze souhrn všech 
zaměstnanců,  

2)u vedoucích zaměstnanců 
anonymizovaně 

- 

3. Informace o platech byly/nebyly 
poskytnuty? 

nebyly u obou případů byly u obou případů - 

na odměny    

4. Počet žádostí o informace podle 
zák. č. 106/1999 Sb. - o výši 
odměn zaměstnanců povinného 
subjektu 

2 3 1 

5. Žádal žadatel o informace 
v anonymizované podobě nebo 
údaje u konkrétních zaměstnanců? 

neanonymizovaně u obou 

případů 

1)pouze souhrn, 

2)anonymizovaně, 
3)anonymizovaně 

údaje konkrétních 
zaměstnanců 

6. Informace o výši odměn 
byly/nebyly poskytnuty? 

konkrétně 
neanonymizovaně u obou 

případů 

u všech případů byly částečně odmítnuto a 
částečně poskytnuto 

v anonymizované 

podobě 

 

Povinný subjekt dodává, že informace poskytuje pouze Vám jako žadateli, který splňuje v uvedených částech 
dle rozhodnutí č.j. MSK 139671/2021 zde dne 4. 1. 2022 podmínky platového testu, a upozorňuje na to, že se 
stále jedná o osobní údaje, a s jako takovými jste povinen s nimi nakládat. I když Vám povinný subjekt 
požadované informace poskytuje v anonymizované podobě, lze je využít pouze jako podklad pro sepsání 
diplomové práce, nikoliv pro okopírování těchto údajů do diplomové práce. 

Zároveň si dovoluje povinný subjekt požádat o zaslání výsledné podoby žadatelovy diplomové práce příp. odkaz 
na ní, pro případné využití poskytování informací týkající se této otázky. 

 

 

 

Ing. Silvie Součková 

vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu 

 


