Č.j. NK-1928/KGŘ/2021
Hlídač státu, z.ú.
k rukám ředitele Michala Bláhy
Velenovského 648
251 64 Mnichovice
ID DS: a9jia5t
V Praze dne 30. 3. 2021
Věc: Poskytnutí informací k žádosti ze dne 22. 2. 2021, ve spojení s doplněním ze dne
16. 3. 2021
Národní knihovně České republiky (dále jen „Národní knihovna“) byla dne 23. 2. 2021
doručena prostřednictvím datové schránky žádost žadatele Hlídač státu, z.ú., sídlem
Velenovského 648, 251 64 Mnichovice, ze dne 22. 2. 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž se
žádá o poskytnutí:
- informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak
nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli
výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a
benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení
v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání
služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním,
zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců
na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří
a) vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného
zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo
b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např.
kontrolní, dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli
nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo
c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo
d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo
e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření
povinného subjektu
a to za kalendářní rok 2020 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše
uvedené pozice, resp. funkce za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020).
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Žadatel požádal o poskytnutí informace ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné
funkční požitky – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců, s tím, že
částky všech příjmů žádal uvést v hrubé výši, tj. před zdaněním. Současně žadatel požádal o
poskytnutí informací prostřednictvím datové schránky nebo poštou na adresu žadatele. Svoji
žádost žadatel ještě podáním doručeným dne 16. 3. 2021 nepatrně doplnil, přičemž s Národní
knihovnou polemizoval o správnosti postupu Národní knihovny při vyřizování jeho žádosti, při
kterém došlo k odložení ve smyslu ust. § 14, odst. 5, písm. c) InfZ.
Z obsahu a formy žádosti Národní knihovna dovodila, že žádost podléhá režimu InfZ.
Národní knihovna je sice i nadále přesvědčena, že je žadatelem požadováno poskytnutí
některých informací, které se nevztahují k působnosti Národní knihovny České republiky a
dokonce že jde dílem o neurčitě vymezený okruh požadovaných informací, nicméně v zájmu
transparentnosti nakládání s prostředky z rozpočtového sektoru se rozhodla přikročit
k poskytnutí informací v anonymizované podobě o platech tak, jak žadatel patrně požadoval.
Národní knihovna tímto v příloze přikládá tabulku s přehledem prostředků vyplacených za
uplynulý kalendářní rok 2020 (nejen na platy) u generálního ředitele a u náměstků všech útvarů
existujících v Národní knihovně.
Poučení o opravném prostředku:
Podle § 16a InfZ může žadatel podat stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování
žádosti o informace. Stížnost lze podat podle §16a odst. (3) InfZ u povinného subjektu do třiceti
(30) dnů ode dne doručení sdělení nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O
stížnosti rozhoduje podle §16a odst. (4) InfZ Ministerstvo kultury České republiky.

Vít Richter

Digitálně podepsal
Vít Richter
Datum: 2021.03.30
17:00:01 +02'00'

PhDr. Vít Richter
generální ředitel
Národní knihovna České republiky

Příloha: - přehled výše platů, odměn a bonusů za rok 2020
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