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V Liberci dne 31. 8. 2022 

Naše značka CJ MML  172929/22 

Počet listů 2 Počet příloh 0 

 

Vážený pane zastupiteli, 

dne 2. 8. 2022 jste se na mě prostřednictvím e-mailu obrátil s dotazem na následující otázky:  

1) Jak byla odborem KAM čerpána dovolená v letech 2020 a 2021?  

2) Sdělení docházky Ing. arch. Ing. Jiřího Janďourka za období 1. 9. 2021 až 30. 6. 2022. Vaši žádost 

jste výslovně podřadil pod právo zastupitele na poskytnutí informací ve smyslu § 82 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích. Vaše žádost byla zaevidována pod CJ MML 172929/22. 

Nejprve bych Vám rád sdělil, že Vaše žádost nemůže být vyřizována podle § 82 písm. c) zákona 

o obcích, jelikož Vámi požadované informace nesouvisejí s výkonem Vaší funkce zastupitele. 

Informacemi souvisejícími s výkonem Vaší funkce jsou zejména informace vypovídající o vyhrazené 

pravomoci zastupitelstva města podle § 84 odst. 2 a § 85 zákona o obcích. Zastupitelstvo, s výjimkou 

vyslovování souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem zastupitelstva města 

[§ 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích], nemá žádnou rozhodovací pravomoc ve věci pracovněprávních 

vztahů uzavíraných se zaměstnanci města. Pracovněprávní kompetence zákon o obcích primárně svěřuje 

jednak do vyhrazené pravomoci rady města [např. jmenování, resp. odvolání vedoucích odborů 

magistrátu dle § 102 odst. 2 písm. g) nebo stanovení celkového počtu zaměstnanců města dle § 102 odst. 

2 písm. j)] nebo do pravomoci tajemníka magistrátu [§ 110 odst. 4 písm. d) zákona o obcích]. S ohledem 

na výše uvedené byla Vaše žádost vyřizována podle režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. Co se týče Vašich otázek, pak bych rád sdělil: 

Ad 1) Odbor AM dovolenou jako celek nečerpá. Tu čerpají jednotliví zaměstnanci tohoto odboru dle 

příslušných ustanovení zákoníku práce a kolektivní smlouvy. Dle § 212 odst. 2 zákoníku práce činí 

dovolená za kalendářní rok 5 týdnů. Dle § 218 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen čerpání 

dovolené zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci 

právo na dovolenou vzniklo. 

Ad 2) Údaj o docházce Ing. arch. Ing. Jiřího Janďourka je osobním údajem ve smyslu čl. 4 odst. 1 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Dle § 8a odst. 2 zákona o svobodném 

přístupu k informacím povinný subjekt poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo 

zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním 

nebo pracovním zařazení. Dle nálezu Ústavního soudu ze dne 17. října 2017 sp. zn. IV. ÚS 1378/16 
právo na informace ve veřejném zájmu není absolutní; pokud jeho výkon zasahuje do práva na ochranu 

soukromého života, chráněného článkem 10 Listiny základních práv a svobod a článkem 8 Úmluvy 
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o ochraně lidských práv a základních svobod, je nutno v každém jednotlivém případě všechna tato práva 

poměřovat, a zajistit mezi nimi spravedlivou rovnováhu, neboť jde o práva rovnocenná.  Ing. arch. Jiří 

Janďourek poskytl výslovný souhlas pouze s poskytnutím celkové doby docházky za zjišťované období. 

Detailnější výpis (např. docházka za jednotlivé měsíce) by v daném případě musel projít testem 

proporcionality. Dle judikatury Ústavního soudu je v takovém případě určující hledisko, zda účelem 

vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu a zda žadatel o informaci plní úkoly 

či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“. Vzhledem k výše uvedené 

nemožnosti zastupitelstva zasahovat do pracovněprávních otázek SML podmínky pro poskytnutí 

detailnějších informací nejsou splněny.  Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, vedoucí odboru kanceláře 

architektury města, za období 1. 9. 2021 až 30. 6. 2022 odpracoval celkově 1496 hodin. 

S pozdravem 

 

 

Ing. Martin Čech v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Šrajer  

člen Zastupitelstva města Liberce 
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