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Obec Chyliava

Podáno prostřednicivím datové sch ránky

V Praze dne 6. 2. 2019

Žádost o poskytnutí infornnací dle ust. §
přístuptl k informacírn

Věc:

X.3

odst. 1 zákona č. La6lL999 Sb., o svobodnérr

Žadate!:

ťD datové

schránky,.f

- pane,
Vážená paní, vážený
-

ve smyslu ustanovení§ 13 odst. 1zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve zněnípozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o svobodném přístupu k informacím"), sitímto dovolu.}i

-

zdvořile požádat Vás, Obec Chyňava, o poskytnutí informace o platechl a odnrěnách za rok 2018
nás|edujících osob (v případě, že se ve funkci vystřídalo během roku 20].8 více osob, prosím o uvedení
požaciované informace ke všem těmto osobám), a to:

o
*

zarněstnanců obecního úřadu
pověřence pro ochranu osobních údalů

U každéosoby, prosím, uved'te:
1.

.jméno a příjmení

2.

pracovní zařazení
skuteČně vr,,placenýl plat/odnrěna z clohorJy za ral< 2aL8 včetně uvedení počtu měsíců,
za který byl vypiacen
skuteČně vyplacená odměna za rok 20]_8, tedy částka nad rámec pravicielného platu

3.
4.

Dovolie, abych svou žádost současně odůvodnil. Jsem siudentem Právnické fakulty
Brně a požadované infornrace žádám pro účelyvýzkumu v rámc! své

[r4asary[<ovy univerziiy v

Ciplonrové práce zabývajícíseplaiovými poměru rle rreřejné sféře., Současně prohlašuji, že přípac}ně
Fosl<y1l"i6 informace nebudu nijak zveře.jňovat, zneužívat či využívatjinak než pro úče!,,,513i;511Po
v rámci si,é práce.
[!ad rámec výše utledeného sidovoIuji urlést, že jsem si plně vědom závěrůvyplývajícíz nálezu
Ústavn ího soud u ze cine 17. 3-a, 2aú , s p. zn. lV. ÚS 1378/1_6, ve kierém Ústarln í souci vymezil ně kolik
podnrínel< poskyinutíinforniace o platech a odniěnách zaměsinanců povinného subjekiu. Tato kritéria

Ústavnísor-ldpřevzal zrozsudkuvelkéhosenáiuEvropsí<éhosouduprolidskáprár.la zed,ne8.Lt.2016

ve věci Magyar Helsinki Eizotisóg proti Mad'arsku, č. Ba3aln (česká anotace dostupná

1V případě, Že je s osobou uzatlřena dohoda o pracich l<onaných mimo pracovnípoměr, půjde
o odměnu
z dohody.
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ESLP

v odŮvocjněníiohoto rozhodnutívýsiovně zahrnul osoby z akademické sféry cio okruhu osob (srov. boo
].68 rozsudku}, kterým se informace poskytují, přiřadilje tedy k tzv, hlídacímpsům.

Hospodařenís r,,eřejnými prostřecjky, tedy i poskytování platů a odměn zaměstnancům veřejné
sféry a informování o něm bezesporu spadá k otázkám veřejného zájmu.
ZPracováním své diplomové práce bezesporu přispěji k diskuzio věcech veřejného zájmu, mj.
ciodrŽovánízákladních lidských práv v Českérepublice (právo na informace) ze strany státních orgánů,
Územních samosprávných celků, postupovánív souladu se zákonem či platových poměrech a politik
těchto subjektů,
S ohledem na výše uvedené mám za prokázané, že jsou naplněny podmínky stanovené tzv.
platorlým n!lezem Ústavního soudu, jenž byl citován shora.
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V této souvislosti prosím o zaslání požadovaných informací do datové schránkv
velice vám děkuji za laskavé poskytnutí požadovaných informací v zákonné lhůtě.

S pozdravem

žadatele:-

