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Žádost o poskytnutí informace o vyřizování žádostí o platech veřejných zaměstnanců 

Vážená paní, 

dovolte mi, abych Vás tímto požádal o součinnost v podobě poskytnutí informací rele-

vantních z hlediska diplomové práce na téma „Přístup k informacím o platech veřejných za-

městnanců“, kterou zpracovávám na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univer-

zity v Praze. 

Práce si klade mj. za cíl zjistit, do jaké míry se liší ochota a praxe orgánů veřejné sprá-

vy při poskytování informací o platech (včetně nenárokových složek platu) veřejných zaměst-

nanců dožádaných na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Jinými slovy zkoumá, jakými úvahami a kritérii se řídí, popř. by se řídili, nejrůznější zaměst-

navatelé z oblasti veřejné správy, pakliže by měly posoudit, zda by v případě konkrétní žá-

dosti měly upřednostnit práva veřejnosti na přístup k informacím o platech veřejných zaměst-

nanců na straně jedné, nebo individuální zájmy dotčených zaměstnanců na straně druhé. Ve 

světle uvedeného bych si Vás dovolil zdvořile požádat o zodpovězení následujících otázek. 

Byli jste v minulosti konfrontováni s žádostí o poskytnutí informací o platech? Jakých 

kategorií zaměstnanců se týkala? Bylo žádosti vyhověno? Pokud nikoliv, z jakého důvodu byl 

přístup k informacím odepřen? 

Jakými obecnými úvahami a kritérii se řídíte, nebo bystě se řídil/a, při rozhodování, 

zda informace o platech zaměstnanců poskytnout, či nikoliv? 

Považujete za důvodné rozlišovat, kdo je žadatelem o poskytnutí informace? 

Považujete za důvodné rozlišovat, vůči jakým konkrétním zaměstnancům žádost smě-

řuje s ohledem na jejich funkci, postavení či na povahu jimi vykonávaných činností? 

 Jak budete posuzovat, zda nejde o zneužívající či šikanózní žádost, jejímž cílem je 

poškodit zájmy dotčených osob? 

 Předem Vám děkuji za odpověď. 

S pozdravem a v úctě 

  v.r. 

 …………………………… 

 Bc. 

 narozen 




