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Sdělení o poskytnutí informace 
 
Dne 03.02.2020 obdržel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 
hnutí (dále jen „Úřad“) e-mailem Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 
k informacím“), o poskytnutí následujících informací: 
 

- počet kontrol osobně vykonaných členem Úřadu Mgr. Jiřím Navrátilem, Ph.D., 
a to za celou dobu jeho působení v Úřadě, tj. od roku 2017 dosud, 

- výpis z docházkové knihy, z něhož by vyplývala přítomnost Mgr. Jiřího Navrátila, Ph.D., 
na pracovišti, tj. v sídle Úřadu, a to od srpna do prosince 2019 

- výše platu Mgr. Jiřího Navrátila, Ph.D. 
 
Na základě výzev k doplnění a upřesnění Vaší žádosti (dopis ze dne 04.02.2020, č.j. UDH-
187/2020 a dopis ze dne 10.02.2020, č.j. UDH-208/2020) jste rozsah požadovaných informací 
změnil v e-mailu doručeném dne 13.02.2020 tak, že požadujete: 
 

1) počet kontrol podle kontrolního řádu vedených Mgr. Jiřím Navrátilem po celou dobu 
fungování Úřadu, 

2) počet kontrol vedených ostatními členy Úřadu, včetně uvedení počtu kontrol 
v jednotlivých letech 

3) opis z docházkových knih u všech členů Úřadu od července do prosince 2019 
4) informaci o tom, jakým způsobem byl posuzován veřejný zájem a další požadavky 

Ústavního soudu, když byly poskytnuty platy předsedy a členů Úřadu v lednu 2019, 
kdy tato informace je zveřejněna na internetových stránkách Úřadu 

 
Vzhledem k tomu, že jste v doplnění změnil rozsah požadovaných informací, považuje Úřad 
toto podání jako novou žádost. K jednotlivým bodům Úřad uvádí následující: 
 

1) Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D., zahájil (jako vedoucí kontrolní skupiny) v roce 2019 4 kontroly, 
v ostatních letech 0 kontrol 

2) Ing. František Sivera zahájil v roce 2019 (ať už samostatně nebo jako vedoucí kontrolní 
skupiny) 12 kontrol; v ostatních letech 0 kontrol 
PhDr. Jan Outlý, Ph.D., zahájil v roce 2019 (jako vedoucí kontrolní skupiny) 4 kontroly, 
v ostatních letech 0 kontrol 
Mgr. et Mgr. Tomáš Hudeček zahájil 0 kontrol 



 
3) Informace v podobě opisu z docházkové knihy, na základě něhož by bylo možno 

dokladovat přítomnost členů Úřadu v jeho sídle v době od července do prosince 2019, 
neexistuje, a nelze ji tedy na základě podané žádosti poskytnout. Evidence docházky 
členů Úřadu není v docházkové knize evidována, kdy toto zákoník práce nevyžaduje. 
 

4) Požadavek na sdělení informace, jak Úřad posoudil veřejný zájem a další požadavky 
Ústavního soudu v případě předchozího poskytnutí informace o platech předsedy 
a členů Úřadu, spadá do oblasti dotazů na právní názor, která je na základě § 2 odst. 4 
zákona o svobodném přístupu k informacím1 z režimu poskytování informací podle 
tohoto zákona vyloučena, a z tohoto důvodu na něj nebude Úřad podrobněji reagovat. 
Pouze obecně lze říci, že Úřad vycházel z obsahu podané žádosti. Pro úplnost Úřad 
dodává, že postup při posuzování žádostí o poskytnutí informací v podobě platů 
a odměn zaměstnanců povinných osob ve smyslu platového nálezu Ústavního soudu je 
popsán v metodických doporučeních Ministerstva vnitra.2 
 

 
 
 
 

Mgr. Ivo Kousal 
vrchní rada 

vedoucí oddělení kontroly a správního řízení 
 

 
1 (4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací. 
2 Dostupné zde https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-
zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d  
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