Vaše znacka:

Naše znacka:

Vyrizuje:

Ve Pcherách dne

120/2022/OU

Ing. Katerina Mahovská

14.01.2022

Vec: Žádost o poskytnutí informací dle zákona C. 106/1999 Sb.

Rozhodnutí

Obec Pchery, Obecní úrad Pchery jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. l zákona
c. 106/1999 Sb., o svobodnéni prístupu k informacím, ve znení pozdejších predpisu (dále též
jen ,,InfZ") rozhodl podle ustanovení § 15 odst. l InfZ o žádosti
(dále též jen ,,Žadatel") ze dne 14.7.2021 o
poskytnutí informací dle InfZ doplnené podáním datovaným 14.10.2021 takto:
Žádost žadatele o poskytnutí informací dle InfZ dorucená povinnému subjektu dne
14.7.2021 a doplnená podáním datovaným 14.10.2021 se v souladu s ust. § 15 odst. l
InfZ ve spojení s ust. § Ba InfZ Cástecne odmítá, a to v rozsahu informací o Cerpání
dovolené uvolneného Clena zastupitelstva obce v konkrétních dnech v
jednotlivých kalendárních mesících roku 2020.
Oduvodnení
Dne 14.7.2021 obdržel povinný subjekt shora uvedenou žádost žadatele o poskytnutí
informací (blíže specifikovanou popisem ,,cerpání dovolené uvolnených clenu zastupitelstva
obce Pchery v roce 2020"). Žádost vyrídil dne 26. 7. 2021 vydáním rozhodnutí c. j.
1337/2021/OU o cástecném odmítnutí žádosti, a to v rozsahu informací požadovaných
žadatelem pod body 2. až 5. uvedené žádosti.
Proti citovanému rozhodnutí povinného subjektu podal žadatel odvolání, o kterém rozhodl
odvolací správní orgán dne 27. 9. 2021 rozhodnutím c.j. 119471/2021/KUSK tak, že
rozhodnutí povinného subjektu c. j. 1337/2021/OU z 26.7.2021 zrušil a rízení vrátil zpet. V
rozhodnutí c.j. 119471/2021/KUSK odvolací správní orgán instruoval povinný subjekt, aby

vyzval žadatele k doplnení informací potrebných pro posouzení žádosti a aby si vyžádal
stanovisko dotcené osoby k poskytnutí informací.
Povinný subjekt vyzval dne 7.10.2021 žadatele k doplnení žádosti a následne dne 25. 10.
2021 vydal rozhodnutí c. j. 1865/2021/OÚ o cástecném odmítnutí žádosti, a to v rozsahu
informací požadovaných žadatelem pod body 2. až 5. uvedené žádosti.
Proti citovanému rozhodnutí povinného subjektu podal žadatel odvolání, o kterém rozhodl
odvolací správní orgán dne 30. 12. 2021 rozhodnutím c.j. 119471/2021/KUSK tak, že se
rozhodnutí povinného subjektu ·- c. j. 1865/2021/OU, ze dne 25. 10. 2021, ruší a rízení se
vrací zpet. V rozhodnutí c.j. 1 19471/2021/KUSK odvolací správní orgán uvedl mimo jiné: ,,S
argumentací, že termíny cerpání dovolené starostkou obce nepredstavují vec verejného zájmu,
o které by se mela vést spolecenská diskuze, taktéž nelze souhlasit. Funkce starostky obce je
verejnou funkcí. Pro obcany dané obce, kterí jsou volici, je pak zpusob výkonu této funkce
urcitou osobou zcelajiste predmetem zá/'n?u. Lze jiste polemizovat s argumen/acl: že konkrétni'
termíny cerpání dovolené (B'. presné datumové oznacení dne) se doýkají soukromí urcených
osob, nicméne v tomto prípade je také nutno prihlédnout k tomu, že dotaz smeruje na
nejvyššího funkcionáre povinného subjektu, který již v dobe kandidatury na tuto funkci musí
sám dostatecne zvážit a být si vedon7 toho, že svoji osobu dobrovolne vystavuje vyšší míre
zájmu a svou funkci uprednostnu/e pred svým soukromím. Starosta obce, at už uvolnený nebo
neuvolnený, vykonává verejnou funkci, a to 24 hodin denne, 7 dní v (ýdnu. výkon této verejné
funkce pritom není prací v pracovním pomeru - starosta není zamestnancem obce, a zákoník
práce zde tedy použít nelze. Ani zákon o obcích nestanovuje starostovi ,, pracovní" dobu ve
smyslu intervalu, kdy se má výkonu této funkce skutecne venoval nebo kdy má být k dispozici
obcanum obce. Starosta tedy skutecne není povinen bý/ prítomen na úrade v dobe úredních
hodin. Avšak dle § Bla zákona o obcích má uvolnený clen zastupitelstva nárok na dovolenou v
délce 5 týdnu za kalendární rok (35 dní), pricemž dle zákona musí být nejvýše 25 dní dovolené
cerpáno v pondelí až pátek, pokud lento den není svátkem. Za výkon funkce pak starosta
pobírá odmenu, což má vliv na hospodarení obce. Je tak pochopitelné, že i krome
zastupitelstva obce, kterému je starosta odpovedný, muže mít i verejnost zájem na kontrole
výkonujeho funkce.".
Povinný subjekt na základe rozhodnutí odvolacího správního orgánu ze 30.12.2021 žadateli
poskytl všechny požadované informace s jedinou výjimkou, a to jsou informace o konkrétních
dnech, kdy v jednotlivých kalendárních mesících roku 2020 cerpal uvolnený clen
zastupitelstva obce (starostka) dovolenou.
Povinný subjekt trvá i pres nesouhlas odvolacího správního orgánu na tom, že termíny cerpání
dovolené starostou obce nepredstavují vec verejného zájmu, o které by se mela vést
spolecenská diskuse. Informace o zcela presných termínech cerpání dovolené totiž predstavují
takový zásah do soukromí urcené osoby, že jejich zverejnením (poskytnutím žadateli podle
InfZ) by mohly být ohroženy oprávnené zájniy urcené osoby (a to krome oblasti soukromého
a rodinného života i zájmy majetkové).
Je pomerne bežné, že dovolená je zejména v nekterých obdobích roku (napr. o letních
školních prázdninách) urcenou osobou cerpána pravidelne - každý rok ve stejném termínu.
Nezrídka se proste stává, že clovek jezdí na letní dovolenou vždy ve stejném období, napr.
prvních ctrnáct dnu v cervenci. Pokud by byly informace o konkrétních termínech cerpání
dovolené zverejneny, což by se jejich poskytnutím žadateli stalo, mohlo by se stát, že by
v dobe dovolené starostce nekdo vykradl dum nebo poškodil její majetek zneužívaje k tomu
práve informaci o tom, že starostka cerpá dovolenou (zjistit, zda je osoba cerpající dovolenou
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prítomna doma ci nikoli, pak muže každý). Z konkrétních termínu cerpání dovolené lze
usuzovat i na aktivity dotcené osoby ci .jejích detí (sportovní, kulturní apod.).
Je pravdou, že funkce starosty obce .je funkcí verejnou, a stejne tak to, že starosta obce ,je
starostou" 24 hodin denne, 7 dní v týdnu. Ale i osoba vykonávqjící tuto verejnou funkci má
právo na ochranu soukromí .jako jakákoli .jiná osoba. Neplatí, že by treba i jen niajetkové
zájmy vere.jných funkcionáru niely být chráneny méne než nlajetkové zájmy jiných osob, a
tedy že by majetek verejných funkcionáru mel být vystaven vetšímu riziku poškození,
znicení, odcizení atd. než niajetek .jiných osob.
Je tedy zcela evidentní, že ochrana oprávnených (ze.jniéna majetkových) zájmu urcené osoby
má v daném prípade prednost pred ochranou zájniu verejnosti na tom, aby disponovala
urcitými mimorádne podrobnými informaceini ze soukroníí dotcené osoby, byt' verejne cinné.
Povinný subjekt je toho názoru, že k diskutování o tématu cerpání dovolené starostou obce,
což žadatel oznacuje za vec verejného zájníu, postací inforinace o tom, ve kterých mesících
roku starosta dovolenou cerpal. Tuto informaci povinný subjekt žadateli poskytl.
Konecne nelze prehlédnout ani skutecnost, že dotcená osoba (starostka obce) neudelila
souhlas s poskytnutím informace o tom, ve kterých dnech kterého kalendárního mesíce roku
2020 cerpala dovolenou.
S ohledem na shora uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost v rozsahu uvedeném ve
výroku cástecne odmítl. Podle § 130 odst. l zákona c. 500/2004, správní rád, v platném znení
platí, že: ,,Stanoví-li zákon, že rízení proí'ádí územní .s'am().s'p/'(ivný celek, aniž by urcoval,
kterýjeho orgán ,je k úkonun? prís'lušný, .je /I'n7/O orgáneni v prl7)ade krcg'e krajský úrad a v
prípade obce obecní úrad." O odmítnutí žádosti proto rozhodoval jménem obce Pchery
Obecní úrad Pchery.
Poucení o opravném prostredku
Proti tomuto rozhodnutí lze § 16 odst. l lnfZ podat odvolání ke Krajskému úradu
Stredoceského kraje, a to do 15 dnu ode dne .jeho dorucení prostrednictvím Obecního úradu
Pchery.

K otázkám c. 2,3,4 uvádíme následující:

Otázka 2: 7
Otázka 3: Ne
Otázka 4: 19,5
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Obec Pchery
Ing. Katerina Mahovská, starostka

Vaše znacka:

Naše znacka:

Vyrizuje:

Ve Pcherách dne

158/2022/OU

Be. Tereza Rachová

20.01.2022

Vec: Žádost o poskytnutí informací podle zákona c. 106/1999 Sb.

K Vaší žádosti ze dne 14.7.2021 uvádíme následující:
Otázka c. 5:
Únor - 5 dní
Cervenec - 6 dní
Srpen - 3 dny
Ríjen - 2 dny
Prosinec - 6 dní

S pozdravem

OBEC

PCHERY

Humny 333, pchery 273 08
788
97 773

Marek Beznoska
místostarosta obce
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