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ODVOLÁNÍ 
 

proti rozhodnutí č. j. 545/LP/2016 ze dne 5. dubna 2018 
 

 
Žadatel o informace (dále jen „žadatel“), jejichž sdělení požadoval ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. 
dne 21. 12. 2016, se odvolává proti rozhodnutí povinného subjektu, tj. Krajského úřadu Ústeckého kraje, z 
následujících důvodů: 
 

- Povinný subjekt se vypořádal s otázkou, zda žadatel plní „roli společenského hlídacího 
psa“ nedostatečně, přestože odvolací orgán mu poskytl jasné vodítko, jak ve věci rozhodnout. 
Zdůvodnění podané povinným subjektem je ty opět nedostatečné. Povinnému subjektu se tedy 
nepodařilo zcela jednoznačně vyloučit, že žadatel plní roli „společenského hlídacího psa“. 

- Další podmínky platového testu povinný subjekt neprovedl. 
- Povinný subjekt též upozorňuje, k jakým otázkám se žadatel na webu svevole.cz nevyjádřil, 

resp. které pominul atd. Chce snad povinný subjekt stránky svevole.cz tímto nějak korigovat, 
případně žadateli diktovat, jak by se měl k celé věci vyjadřovat? Povinný subjekt zřejmě 
opomenul to, že na webu svevole.cz jsou zveřejněna mj. i kompletní rozhodnutí, a proto je zde 
dán prostor pro svobodný úsudek každého jednotlivého čtenáře z řad veřejnosti. 

- Pokud povinný subjekt nerespektuje závazný právní názor nadřízeného orgánu a popírá tak 
podstatu odvolacího institutu a tím i základní zásady činnosti správních orgánů, opakovaně 
vydává rozhodnutí, která jsou v rozporu se zákonem, je jeho jednání z logiky věci protizákonné a 
bezohledné uplatňování vlastní vůle. 

 
  

Povinný subjekt tedy opakovan ě nerespektuje a doslova ignoruje závazný právní náz or 
nadřízeného orgánu a pokra čuje v nezákonných a svévolných praktikách. 

 
 

Odvolatel i nadále trvá na poskytnutí informací požadovaných ve své žádosti ze dne 
21. prosince 2016. 

 
 

V Ústí nad Labem, dne 20. dubna 2018 
 
 

    _____________________ 
                     David Helcl 
Podatel / odvolatel / žadatel o informace  


