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Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti a výzva k úhradě
V souladu s ust. § 14, § 15 a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění (dále jen „informační zákon“), rozhodla Fakultní nemocnice
Hradec Králové, se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, IČ:
00179906 (dále jen „povinný subjekt“) v jednotlivých částech žádosti o informace podané
panem
dne 5. dubna 2016 takto:
I.

Pokud se jedná o tu část Vaší žádosti, ve které požadujete informace o platbách
vyplacených všem zaměstnancům Fakultní nemocnice Hradec Králové v roce 2014, a
to ve struktuře „jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt,
výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků“, v této části Vaši žádost o
poskytnutí informací v souladu s § 15 informačního zákona odmítáme.

II.

Ve zbytku Vaší žádosti, kdy požadujete seznam všech příjemců veřejných prostředků,
kteří obdrželi prostředky od Fakultní nemocnice Hradec Králové v roce 2014, a to ve
Vámi požadované struktuře sdělujeme, že s ohledem na skutečnost, že se jedná o
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, žádáme o úhradu nákladů spojených
s vyhledáním informací a to v souladu s § 17 informačního zákona a to ve výši
1.300.000 Kč + DPH.

Odůvodnění:
Dne 5. 4. 2016 od Vás Fakultní nemocnice Hradec Králové prostřednictvím emailu obdržela
jako povinný subjekt dle informačního zákona žádost o poskytnutí informací.
I. Pokud se jedná o tu část Vaší žádosti, ve které požadujete informace o platbách
vyplacených všem zaměstnancům Fakultní nemocnice Hradec Králové v roce 2014, a to ve
struktuře „jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a
podmínky poskytnutých veřejných prostředků“, v této části Vaši žádost o poskytnutí
informací v souladu s § 15 informačního zákona odmítáme, což odůvodňuje následovně:
Vaši žádost v této části považujeme za bezprecedentní pokus o zneužití práva na informace a
porušení práva na ochranu soukromí několika stovek/tisíc zaměstnanců naší nemocnice.
Právo na soukromí je v České republice chráněno především čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod (dále jen „evropská úmluva“). Každý zásah do práva na
respektování soukromého života tak musí být v souladu se zákonem a musí být nezbytný v
demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského
blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky
nebo ochrany práv a svobod jiných.
Vyhovění či nevyhovění žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, musí být vždy činěno v souladu s uvedenými
podmínkami stanovenými evropskou úmluvou, která je součástí ústavního pořádku České
republiky.
Z Vaší žádosti však nevyplývá, že byly naplněny podmínky pro oprávněný zásah do práva na
respektování soukromého života dle čl. 8 odst. 2 evropské úmluvy. Z Vaší žádosti totiž
nevyplývá žádný legitimní účel, kterým by bylo lze ospravedlnit takto masivní zásah do práva
na soukromí stovek/tisíc lidí.
Aniž bychom chtěli hodnotit rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 8 As 55/2012 - 62,
ze dne 22. října 2014, máme za to, že je třeba odlišovat typy povinných subjektů pro účely
oprávnění zveřejnit platy zaměstnanců. Dle našeho soudu je jiná situace u orgánů veřejné
moci a jiná u veřejných institucí, které poskytují veřejné služby, jako jsou například
nemocnice.
Stejně tak je třeba odlišovat různé typy zaměstnanců, v čemž se konec konců shodneme se
závěry shora uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu.
Vzhledem k uvedenému nelze tak široce pojaté žádosti, která nikterak nebere v úvahu typ
povinného subjektu, nijak nerozlišuje mezi typy zaměstnanců, ani neuvádí žádný legitimní
důvod z pohledu evropské úmluvy, vyhovět.
II. Ve zbytku Vaší žádosti, kdy požadujete seznam všech příjemců veřejných prostředků, kteří
obdrželi prostředky od Fakultní nemocnice Hradec Králové v roce 2014, a to ve Vámi
požadované struktuře sdělujeme, že s ohledem na skutečnost, že se jedná o mimořádně
rozsáhlé vyhledání informací, žádáme o úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací
a to v souladu s § 17 informačního zákona, což odůvodňujeme následovně:

Fakultní nemocnice Hradec Králové je subjekt, jehož roční obrat dosahuje téměř 5,6 mld. Kč.
V účetnictví za rok 2014 evidujeme zhruba 65000 faktur. Požadujete – li informaci
k nakládání se všemi veřejnými prostředky ve struktuře uvedené v žádosti, bude zpracování
jedné faktury trvat zhruba 3 minuty, což je celkem 3250 hodin. Úhrada za poskytnutí
informací dle informačního zákona je stanovena sazebníkem úhrad, který je zveřejněn na
https://www.fnhk.cz/pacient-a-jeho-blizci/poskytovani-informaci-a-informovanesouhlasy/dle-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim, z něhož vyplývá, že náklady na
hodinu práce vykonávanou pracovníkem THP jsou stanoveny ve výši 400 Kč. Celkově je tedy
požadována úhrada ve výši 1.300.000 Kč + DPH.
S ohledem na výši požadované úhrady, žádáme o sdělení, zda opravdu trváte na rozsahu
původně podané žádosti, či zda svou žádost upřesňujete.

Poučení:
Proti rozhodnutí obsaženému ve výroku I. je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho
doručení k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stanovené ve výroku II. je možné
podat písemně nebo ústně stížnost do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí
k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím Fakultní nemocnice Hradec Králové.
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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - Přijemci
veřejných prostředků

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt: Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen „Subjekt“)
Žadatel:
=============================================================
Jméno: Marek
Datum narození:
Adresa:
=============================================================
Vážená paní, vážený pane,
žádám o seznam všech příjemců veřejných prostředků, kteří obdrželi prostředky od Subjektu v roce
2014.
Ke každému příjemci veřejných prostředků žádám informace, tak jak jsou vyjmenovány v § 8b č.
106/1999 Sb.:
jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky
poskytnutých veřejných prostředků.
Případně: IČO, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků, pokud se jedná o
právnickou osobu.
V odpovědi prosím neopomeňte zahrnout zaměstnance Subjektu, jak je definuje rozsudek NSS 8 As
55/2012 – 62.
S přátelským pozdravem,
Předem děkuji.

Marek
Informaci poskytněte elektronicky na email:
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném
přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o
odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona
106/1999 Sb.
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