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Sdělení

Dne 1. 10. 2019 byla datovou schránkou doručena Vaše žádost o informace dle zákona č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 106/1999 Sb.“), v níž požadujete sdělení následujících informací:

1. „Jaká je průměrná měsíční (případně hodinová) mzda zaměstnance MÚ Rožnov pod 
Radhoštěm (odboru dopravy), který je pověřen vedením agendy - vyřizování žádosti dle 

zákona číslo 106/1999 Sb. (dále jen zákon)?

2. U kolika žádosti o informace dle zákona od roku 2015 až 2019 (ke dni podání této žádosti) 

bylo přistoupeno k požadování úhrady? (statistické údaje)

3. Co je podle MÚ Rožnov pod Radhoštěm "mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací" dle 

zákona? (požadují definici respektive konkrétní specifikaci, aby bylo patrno, kde je hranice 

pro běžné vyhledání a kde se již jedná o rozsáhlé vyhledávání dle sazebníku MÚ Rožnov 

pod Radhoštěm)“

K výše uvedeným dotazům poskytují v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

následující informace:
1. Jaká je průměrná měsíční (případně hodinová) mzda zaměstnance MÚ Rožnov pod 

Radhoštěm (odboru dopravy), který je pověřen vedením agendy - vyřizování žádosti 
dle zákona číslo 106/1999 Sb. (dále jen zákon)?

Vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. spadá do pracovní náplně
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všech zaměstnanců odboru dopravy. Pro určení pracovníka, který konkrétní žádost bude 

vyřizovat, je pak rozhodující její obsah. Vzhledem ktéto skutečnosti byly níže uvedené 

částky vypočteny z průměrné měsíční mzdy všech zaměstnanců odboru dopravy. Protože 
jste ve své žádosti blíže nespecifikoval druh mzdy, sděluji Vám průměrnou hrubou i 

superhrubou měsíční resp. hodinovou mzdu.

Průměrná hrubá měsíční mzda: 

Průměrná hrubá hodinová mzda: 
Průměrná superhrubá měsíční mzda: 

Průměrná superhrubá hodinová mzda:

33 370 Kč 

212,26 Kč 
44 715,8 Kč 

284,42 Kč

2. U kolika žádosti o informace dle zákona od roku 2015 až 2019 (ke dni podání této 

žádosti) bylo přistoupeno k požadování úhrady? (statistické údaje)

Za uvedené období tj. od roku 2015 ke dni podání Vaší žádostí byla úhrada za poskytované 

informace vyžadována při vyřizování 5 žádostí o informace.

3. Co je podle MÚ Rožnov pod Radhoštěm "mimořádně rozsáhlé vyhledávání 
informací" dle zákona? (požadují definici respektive konkrétní specifikaci, aby bylo 

patrno, kde je hranice pro běžné vyhledání a kde se již jedná o rozsáhlé vyhledávání 
dle sazebníku MÚ Rožnov pod Radhoštěm)

Samotný pojem mimořádně rozsáhlé vyhledání informací není zákonem č. 106/1999 

Sb. nijak definován. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm tak postupuje při stanovení 

hranice, kdy se v konkrétním případě jedná o mimořádné vyhledávání informací, podle 

současně přijímaných publikovaných právních názorů odborníků na výklad zákona 
č. 106/1999 podpořených platnou judikaturou soudů (srov. Furek, A., Rothanzl, L., Jírovec, 

T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2016). Dle nich se o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací jedná tehdy, jestliže 

shromáždění informací pro daný povinný subjekt představuje v jeho konkrétních 

podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzato vymyká běžnému 

poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy jestliže vyhledání informací již 

v daném případě nelze s ohledem na pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti považovat 

za běžnou, povinný subjekt nijak nezatěžující součást obvyklé agendy. O zvýšenou aktivitu 

povinného subjektu se bude jednat typicky tehdy, jestliže zaměstnanec pověřený vyřízením 

žádostí nebo zaměstnanci, kteří se na vyřízení žádosti podílejí, budou nuceni na delší dobu 

přerušit či odložit plnění svých ostatních úkolů a cíleně se po tuto dobu věnovat vyhledání 

informací (vyřizování žádostí). K tomu je třeba dodat, že za vyhledání informací je třeba 

považovat činnost povinného subjektu, resp. jeho pracovníků, která spočívá v identifikaci 
a následném shromáždění požadovaných informací a v navazujícím zpracování odpovědi



na žádost, tzn. v utřídění informací za účelem jejich předání žadateli. Za součást 

vyhledávání informací pak MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v souladu s rozsudkem 

Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 76/2014-23 považuje i činnost spočívající ve 

vyhledávání chráněných informací v požadovaných dokumentech a jejich následnou 

anonymizací.

Všechny výše uvedené aspekty se pak hodnotí vždy v podmínkách konkrétní žádosti o 

informace.

S pozdravem

Mgr. Ing. Veronika Janíkové 

vedoucí odboru kanceláře starosty


