
Obsah žádosti ze dne  05.04.2016 

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. 
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ROZHODNUTi o ZADOSTI o POSKYTNUTi INFORMACE DLE zAKONA
é. 106/1999 Sb.

NaSe znaéka: INFO/2016/OO4/Lu Vyi‘izuje: V Brné dne 20 4. 2016

Zadatel:

Fakultni nemocnice u sv Anny v Brné jako vef‘ejna instituce dle § 2 odst. 1 zakona C. 106/19990 Sb,

0 svobodnem pflstupu k informacim v platnem znénf, rozhodla o zadosti pana Marek Paris, nar. 22. 12 1991,

Na eské stranl 690/29, Praha 4 (dale tez ,,Zadatel“), o posky’tnutl’ informace dle zakona c 106/1999 8b., ze

dne 5. 4 2016 (dale téZ ,,Zédost“), takto:

1. Zédost véésti, ve které poiadujete informace o platbéch vyplacenych véem zaméstnancfim

Fakultni nemocnice u sv. Anny v Bmé v roce 2014, a to ve struktufe ,Jméno, pfijmeni, rok

narozeni, obec, kde mé pfijemce trvaly' pobyt, vy'ée, fléel a podminky poskytnuty'ch vefejny‘tch

prostfedkt'l“, v této éésti odmitéme.

2. Ke svajici éésti Vasi Zédosti tykajici se pfijemca veiejny’ch prostiedkfl (mimo zaméstnance ad

1.) ve Vémi poiadované struktui'e uvédime, 2e se jedné o mimof'édné rozséhlé vyhledévéni

informaci, a za vyhledéni a zpracova’ni informaci ve Vémi poiadované struktufe poiadujeme

flhradu za mimoiédné rozséhlé vyhledéni informaci v souladu 5 § 17 zékona é. 106/1999 Sb. a

cenikem placenich sluieb Fakultni nemocnice u sv. Anny v Bmé ze dne 19. 4. 2016 a to ve vyéi

164.508,18 K6 + DPH, celkem tedy 199.054,90 K6 v6. DPH.

3. Vsouladu s ustanovenim §14 odst. 7 pism. b) zékona é. 106/1999 Sb. prodluiuji o 10 dnfl

zdflvodu, 2e poskytnuti informaci ve struktufe jak jsou vZédosti poiadovény, vyiaduje

vyhledéni a sbér velmi objemného mnoistvi oddélenYch a odliény’ch informaci poiadovanych

v Zédosti.

Oddvodnéni:

Krozhodnuti ad 1. uvadlme, 2e Vaéi Zadost vtéto Césti povaZujeme za zneuZ/vaj/c/ vykon prava na

informace, kdy poskytnut/ poZadované informace by vedlo k poruSeni prava na ochranu soukroml tislcCI

zaméstnancfl Fakultni nemocnice u sv Anny v Brné.

Pravo na soukrom/ je vCeske republice chrénéno pf‘edevéim CI. 8 Umluvy o ochrané lidskych prav a

zakladnich svobod (dale jen ,,Um|uva“), KaZdy zasah do prava na respektovénl' soukromého Zivota tak musi

byt v souladu se zakonem a musi byt nezbytny v demokratické spoleénosti v zajmu narodnl bezpeénosti,
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vei‘ejné bezpeénosti, hospodarského blahobytu zemé, ochrany porédku a predchazeni zIoCinnosti, ochrany

zdravi nebo moralky nebo ochrany prav a svobod jinych.

Vyhovéni Ci nevyhovéni Zédosti podle zékona c. 106/1999 3b., 0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni

pozdéjéich pi‘edpisfl, must byt dy Cinéno v souladu s uvedenymi podminkami stanovenymi evropskou

Umluvou, ktera je souCéstI Ustavnlho poradku Ceské republiky.

Ze Zadosti VSak nevyplyva, 2e byly naplnény podmlnky pro opravnény zasah do prava na respektovani

soukromého 2ivota dle CI. 8 odst. 2 Umluvy. Ze Zadosti nevyplf/va zadny Iegitimnl UCeI, ktee by bylo Ize

ospravedlnit takto masivni zasah do prava na soukromi tislcfl zaméstnancfl Fakultnl nemocnice u sv. Anny

v Brné.

Aniz bychom chtéli hodnotit rozsudek Nejvyééiho spravniho soudu, sp. 2n, 8 As 55/2012 - 62, 28 dne 22. i‘ijna

2014. mame za to. 28 je treba odliéovat typy povinnS/ch subjektfl pro 0(3e poskytnuti informaci o platech

zaméstnancfl, Mame za to, 2e je jina situace u orgénfl vei‘ejne moci a jina u verejnych instituci. které poskytujl

verejné slqy, jako jsou napr‘lklad nemocnice

Stejné tak je treba odliéovat rflzne typy zaméstnancfl, kdy takto Cini i shora uvedeny’ rozsudek NejvySSiho

spravniho soudu.
Vtedem kuvedenému nelze tak éiroce pojaté zadosti, ktera nikterak nebere vUvahu typ povinného

subjektu, nijak nerozliéuje mezi typy zaméstnancfl, ani neuvédi zadny legitimnl dflvod z pohledu evropské

Umluvy, vyhovét.

K rozhodnuti ad 2. uvadime. 2e Zadatel prosti‘ednictvlm Zadosti poZaduje velmi objemny rozsah informaci,

které je nezbytné vyhledat v rémci nékolika systémfl uiivanych ve Fakultni nemocnici u sv. Anny v Brné.

Pooet bankovnich zaznamfl nutnYch ke zpracovani poiadovany’ch informaci je 38.343. Pfedpoklédany Cas na

vybér vSech bankovnich zaznamfl za r 2014 Cini 17 minut. Pfedpoklédany (:35 na export véech bankovnlch

zaznamfl za r. 2014 Cinl 15 minut. Pfedpoklédany éas na dohledéni Udajfl neobsaZenych v bankovnim vy'pisu

na jeden zaznam 01 min Predpokladany Cas na prepsani dohledanych Udajfl k zaznamu na jeden zaznam 10

min. Celkovy Cas na zpracovanl bankovnlch zaznamfl 40,2922 min, tj. 671,5 hodiny

PoCet pokladnich zaznamfl nutnych ke zpracovani poZadovanych informaci je 5.303. Pfedpoklédany Cas na
vybér véech pokladnlch zaznamfl za r. 2014 oinl 0.3 minuty. Pfedpokladany Cas na export véech pokladnich

zaznamo za r, 2014 Cini 3 minuty. Predpokladany oas na prepsani dohledany’ch Udajfl k zéznamu na jeden

zaznam 1,0 min. Celkovy Cas na zpracovani pokladnich zaznamfl 5 394.6 min . tj. 89,9 hodiny.

Celkovy pi‘edpokladany Cas na vyhledani a zpracovénl poiadovany’ch informacl CW 762 hodin,

Dle aktualnlho cenlku Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brné je nacenéna hodina prace zaméstnance FNUSA

pri vyhledani, sbéru a zpracovani poZadovanych informacl v ramci mimof‘adné rozsahlého vyhledani informaci

ve vyéi 215,89 KC za kaZdou zapoéatou hodinu. Jedna se 0 prflmérny hodinovy p|at zaméstnance v kategorii

THP ve Fakultni nemocnici u sv. Anny v Brné za rok 2015. PPi uvedene hodinové sazbé a celkovém poétu hodin
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Cini naklady na mimof‘adné rozsahlé vyhledavéni 164,508,18 KC bez DPH, sDPH pak celkovych
199.054,90 K6.

K rozhodnuti ad 3. uvadime, 2e zévaZné dflvody pro prodlouZenl Ihflty pro poskytnutl informaci jsou dany tim,

Ze poskytnuti informaci ve struktui‘e jak jsou v Zadosti pozadovany, vyZaduje vyhledénl a sbér velmi objemného

mnotvl oddélenych a odliSnych informacl.

Pouéeni:

Proti rozhodnuti ad 1 Ize podat dle ustanovenl § 16 odst. 1 zékona C. 106/1999 Sb, ve lhflté 15 dn0 ode dne

doruéeni tohoto rozhodnuti odvoléni, a to podanim uCinénym prostrednictvlm Fakultni nemocnice u sv, Anny

v Brné, Odbor prévn/ch véci, Pekafské 53, 656 91 Brno. O odvoléni rozhodne Ministerstvo zdravotnictvi CR,

kteréje zfizovatelem Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brné.

Proti rozhodnuti ad 2. Ize podat dle ustanovenl § 16a zakona c. 106/1999 Sb. ve Ihl'Jté 3O dnfl ode dne

doruceni tohoto rozhodnuti stiinost, a to podanlm uCinénym prostfednictvim Fakultnl nemocnice u sv Anny

v Brné, Odbor pravnich véci, Pekarské 53, 656 91 Brno. O stiZnosti rozhodne Ministerstvo zdravotnictvi CR,

které je zfizovatelem Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brné.

Proti rozhodnuti ad 3. Ize podat dle ustanoveni § 16a zakona C 106/1999 Sb, ve lhflté 30 mo ode dne uplynutl
lhflty pro poskytnuti informace dle §14 odst, 5 pism. d) zakona C. 106/199 Sb, stiinost, a to podanim uoinénYm

prostrednictvim Fakultnl nemocnice u sv. Anny v Brné, Odbor pravnich vécl, Pekaf‘ska 53, 656 91 Brno

O stiZnosti rozhodne Ministerstvo zdravotnictvi CR, kteréje zrizovatelem Fakultni nemocnice u sv, Anny v Brné

MUDr. Martin Pavlik, PhD, DESA, EDIC
reditel
Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brné

Podet vyhotovenf: 2x
Rozdélovnik. Zadatel, Odbor pravnicn véci
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