
Z rozhodnutí NSS ze dne 25. srpna 2006, čj. As 40/2004-62, publikované-
ho pod č. 711 ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 12/2005, dále pro jednotlivé přípa-
dy uvedené pod bodem 2 lze ve vztahu k žádosti občana obce dovodit násle-
dující závěry:
– Jestliže občan obce žádá o poskytnutí kopií dokumentů uvedených v § 16

odst. 2 písm. e) zákona o obcích, do nichž by mohl na základě svého práva
občana obce nahlížet či si z nich pořizovat výpisy, je třeba tuto jeho žádost
posoudit jako žádost podanou podle ZSPI, tedy včetně možnosti povinné-
ho subjektu požadovat úhradu podle § 17 ZSPI. Při poskytování těchto ko-
pií však NSS ze vztahu § 16 odst. 2 písm. e) obecního zřízení a ZSPI do-
vodil, že omezení práva na informace, jak vyplývá z § 12 ZSPI, se v případě
poskytnutí kopie těchto dokumentů neuplatní, neboť citované ustanovení
obecního zřízení občanovi obce k chráněným informacím přístup umožňu-
je, čímž právní řád předpokládá, že se občan obce s těmito informacemi mů-
že seznámit. Není proto třeba např. „začerňovat“ osobní údaje uvedené
v usnesení rady obce.

– Jiná situace však nastane tehdy, jestliže občan obce žádá o poskytnutí ko-
pie jiných dokumentů než těch, o kterých hovoří § 16 odst. 2 písm. e) zá-
kona o obcích (např. jestliže žádost směřuje k poskytnutí kopie ze zápisu ze
schůze rady). V tomto případě je postavení občana obce totožné s „ostatní-
mi“ žadateli. Povinný subjekt je v tomto případě povinen zajistit ochranu
podle § 12 ZSPI (jak ostatně vyplývá i z publikované právní věty k roz-
hodnutí SJS 711/2005)115: Povinný subjekt poskytující informace ze zápisu
ze schůze rady obce jiné osobě než členu zastupitelstva obce je povinen za-
jistit zákonem stanovenou ochranu práv a svobod jiných osob způsoby
předvídanými v § 12 ZSPI; to ovšem neplatí, pokud občan požaduje infor-
mace z usnesení rady, k nimž má podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona o ob-
cích, obecního zřízení, zaručen přímý přístup formou nahlédnutí a pořízení
výpisů.116

3.3 ZvefiejÀování údajÛ o platu

Informace o příjmech byly, jsou a budou vždy předmětem zájmu. Vyplývá to
nejen z lidské zvědavosti, ale také se může jednat o zájem relevantní, opřený
o věcné a rozumné důvody a informace o příjmech jednotlivých zaměstnanců
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115 Ministerstvo vnitra české republiky. [online]. 
Dostupné z WWW: <www.mvcr.cz/odk2/soubor/1-2006-pdf.aspx>.

116 Rozsudek NSS ze dne 25. 8. 2006, čj. As 40/2004-62.
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mohou být zpřístupněny i na základě právního nároku. Údaj o platu117, ve spo-
jení s konkrétním zaměstnancem, který je identifikován anebo je alespoň iden-
tifikovatelný ve smyslu ustanovení § 4 písm. a)118 ZoOU, je také osobním údajem.
Ač údaj o platu není zařazen mezi citlivé osobní údaje ve smyslu § 4 písm. b)119

ZoOU, je vesměs vnímán jako informace, kterou dotčené osoby pociťují velmi
silně jako citlivé, a také oprávněně očekávají, že informaci o platu bude za-
městnavatel chránit tak, aby se k této informaci nedostali neoprávněné osoby.

I když výše platu není povinným obsahem pracovní smlouvy podle § 34 ZP,
bývá zpravidla jedním z ujednání, pokud tato výše není stanovena v samostat-
ném dokumentu – tzv. platovém výměru. Tyto dokumenty jsou pak podle § 316
odst. 1 ZP obsahem osobního spisu, do kterého mají právo nahlížet mj. toliko
vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni. Je tak zřejmé, že infor-
macemi o výši platu disponuje u každého zaměstnavatele jen velmi omezený
okruh osob, které mají navíc povinnost mlčenlivosti. Ostatně povinnost 
mlčenlivosti je obecně stanovena pro některé zaměstnance přímo v ZP, a to
v ustanovení § 303 odst. 2 písm. b).

I přes výše uvedené budou existovat situace, kdy výše platu bude zpřístup-
něna i jiným osobám, avšak toliko osobám oprávněným na základě právního
předpisu. Především se bude jednat o orgány a instituce uvedené ve větě druhé
§ 312 odst. 2 ZP. Právo nahlížet do osobního spisu má orgán inspekce práce,
úřad práce, soud, státní zástupce, příslušný orgán Policie České republiky, Ná-
rodní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby. Toto ustanovení bylo bezpo-
chyby do ZP zařazeno z důvodu jednoznačnosti, neboť podle minulé právní
úpravy činila výkladové potíže skutečnost, že bylo nutné aplikovat pro potře-
by získání informací jmenovaných institucí a orgánů obecná oprávnění, 
uvedená v jiných právních předpisech. Jednalo se např. o občanský soudní řád
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117 § 109 odst. 3 ZP (Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem,
kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady
na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz po-
skytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školská
právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona nebo veřejné neziskové ústavní zdravot-
nické zařízení).

118 Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu úda-
jů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či ne-
přímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických
pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

119 Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém půvo-
du, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filosofickém pře-
svědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a ge-
netický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou
identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
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a jeho ustanovení § 128, kde je stanoveno ve větě první, že každý je povinen
bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají význam pro řízení a roz-
hodnutí anebo trestní řád a jeho ustanovení § 8 odst. 1 věta první, podle níž stát-
ní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu,
a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů
činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů. Jako příklad citovaná ustano-
vení jsou stále platná, nicméně oprávnění stanovené nově ZP je jednoznačné
a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jmenované orgány a instituce mají přístup
k informacím, vedených v osobním spise zaměstnance, samozřejmě, pokud
jsou uvedené informace nezbytné pro plnění jejich úkolů. Zaměstnavatel pak
informace, např. tedy o platu nebo mzdě poskytne i bez souhlasu subjektu úda-
jů, zaměstnance, neboť na tyto případy se bude vztahovat ustanovení § 5 odst. 2
písm. a) ZoOU, když se bude jednat o zpracování nezbytné pro dodržení práv-
ní povinnosti správce.

Vycházeje z ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) ZoOU, které mj. stanoví, že
správce, tedy zaměstnavatel, je povinen zpracovávat osobní údaje pouze v sou-
ladu s účelem, k němuž byly shromážděny, lze dovodit, že zveřejňovat nebo
zpřístupňovat osobní údaj o mzdě nebo platu, nebude možné podřadit pod účel
zpracování, kvůli kterému jsou osobní údaje zaměstnanců zpracovávány.
V tomto případě bude obecně platit ustanovení § 13 odst. 1 ZoOU, tedy že
správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo do-
jít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávně-
nému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Současně pak mu-
sí zaměstnavatel poučit příslušné zaměstnance, kteří s údaji o mzdě nebo platu
přicházejí do styku v rámci svých pracovních povinností, jak s takovým úda-
jem nakládat. Tato povinnost vychází z ustanovení § 14 ZoOU, podle něhož za-
městnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní
údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou zpracová-
vat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem
stanoveném. Obecná povinnost mlčenlivosti je pak stanovena v § 15 odst. 1 ci-
tovaného zákona, podle něhož zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fy-
zické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem
nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených
oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo
zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bez-
pečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních
údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných
prací.
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Jak vyplývá z výše uvedeného, údaje o platu nejsou obecně určeny ke zve-
řejňování nebo zpřístupňování a právo seznámit se s nimi a zpracovávat je
v souladu s právními předpisy má jen velmi omezený okruh osob. Byť se obje-
vil i názor, že zveřejnění výše platů může být použito i jako důkaz, že neexistu-
je diskriminace v odměňování120, není v zásadě možné, aby zaměstnanci znali
výši platu ostatních zaměstnanců. Pokud by to tomu tak bylo, dalo by se usuzo-
vat, že došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti, za což hrozí příslušnému za-
městnanci pokuta za přestupek podle § 44 odst. 1 ZoOU až do výše 100 000 Kč.

Zejména platy vyšších úředníků nebo funkcionářů bývají předmětem zájmu
novinářů i běžných občanů, kteří se pokoušeli prolomit obvyklou mlčenlivost
pomocí ZSPI. Donedávna byly takové žádosti ve většině případů odmítány.121

Průlom přinesl rozsudek NSS čj. 5 As 57/2010-79. V uvedené věci stěžovatel
požádal Magistrát města Zlína o podrobnou informaci, jaké mimořádné odmě-
ny dostal v letech 2000 až 2008 vedoucí oddělení informačních systémů.
U každé odměny žádal o zdůvodnění, za co mu byla tato odměna udělena. Po-
drobná informace o tom, jaké mimořádné a zvlášť významné úkoly, za něž by-
la předmětnému pracovníkovi přiznána odměna, tento pracovník splnil,
a o tom, ve kterých měsících byla odměna vyplacena, byla stěžovateli poskyt-
nuta. Povinný subjekt žádosti stěžovatele nevyhověl v tom, že mu neposkytl in-
formaci o výši těchto odměn s odkazem na § 8a ZSPI a ZoOU a své rozhod-
nutí mj. odůvodnil tím, že požadovanou informaci nelze stěžovateli podle
povinného subjektu sdělit ani s odkazem na § 8b ZSPI, neboť „příjemcem ve-
řejných prostředků“ ve smyslu tohoto ustanovení jsou zejména osoby, které od
povinného subjektu dostaly grant, dotaci, podporu nebo ty, které s povinným
subjektem uzavřely např. smlouvu o dodávce zboží či služeb. Rozšiřovat po-
jem „příjemce veřejných prostředků“ na zaměstnance povinného subjektu ne-
ní možné s ohledem na ZoOU a na Listinu základních práv a svobod.

Proti rozhodnutí povinného subjektu podal stěžovatel odvolání, v němž do-
vozuje, že § 8b ZSPI k informacím zahrnuje i zaměstnance povinného subjek-
tu. O příjemci veřejných prostředků musí povinný subjekt poskytnout infor-
maci vždy, ledaže by se jednalo o výjimky uvedené v § 8b odst. 2 ZSPI, kdy
však žádná z nich na posuzovaný případ nedopadá.

Toto odvolání bylo zamítnuto, rozhodnutí o zamítnutí napadeno žalobou
u krajského soudu, který stěžovatelovu žalobu zamítl. Proti tomuto rozsudku
byla podána kasační stížnost. NSS rozsudek krajského soudu zrušil a věc vrá-
til tomuto soudu k dalšímu řízení. Odůvodnění toho rozhodnutí však budí po-
někud rozpaky.
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120 Internetový poradce. [online]. Dostupné z WWW: 
<http://www.i-poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idcla nok=77229>.

121 BARTÍK, V.; JANEČKOVÁ, E. Zpracování informací o mzdě a platu. In: Práce a mzda,
6/2012.
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NSS podle názoru autorů správně konstatoval, že informaci o výši odměny
poskytnuté zaměstnanci veřejné správy nelze poskytnout podle § 5 odst. 2
písm. f) ZoOU. K tomu NSS uvedl, že „údaj o výši odměny nikterak nevypo-
vídá o funkčním či pracovním zařazení zaměstnance veřejné správy. Funkční
a pracovní zařazení totiž vyplývá z organizačních předpisů příslušného orgánu
veřejné správy a z popisu práce konkrétního zaměstnance. Takovými údaji jsou
zejm. údaje, do kterého referátu, odboru, oddělení je příslušný zaměstnanec za-
řazen, kdo je jeho přímým nadřízeným, zda je vedoucím zaměstnancem, zda ří-
dí jiné zaměstnance apod. Údaj o výši odměny pak nevypovídá ani o veřejné
anebo úřední činnosti příslušného zaměstnance. O takových skutečnostech vy-
povídají informace o tom, jaká rozhodnutí zaměstnanec zpracovával, na jakých
projektech se podílel, kolik má tento zaměstnanec rozpracovaných případů, jak
dlouho případy zpracovává, t.j. informace o tom, jakým způsobem zaměstna-
nec veřejné správy svou práci vykonává, nikoli však již za jakou odměnu“.

Zákonem nedefinovanými a tedy potencionálně problematickými jsou po-
jmy „veřejná anebo úřední činnost“. Dle dikce citovaného zákona se jedná
o údaje odlišné od funkčního nebo pracovního zařazení, tedy jiné informace
než ty, že konkrétní osoba zastává konkrétní funkci nebo je zařazena na urči-
tou pracovní pozici při výkonu veřejné správy, které mohou být na žádost dle
ZSPI poskytnuty i bez souhlasu dotyčných osob. Určitou pomoc při vyjasnění
uvedených pojmů poskytuje rozsudek Ústavního soudu I. ÚS 453/03, který 
mj. uvádí: „Věcí veřejnou jsou veškeré agendy státních institucí, jakož i čin-
nost politiků místních i celostátních, úředníků, soudců, advokátů, popřípadě
kandidátů či čekatelů na tyto funkce. Tyto veřejné záležitosti, resp. veřejná čin-
nost jednotlivých osob, mohou být veřejně posuzovány.“ Veřejnou činností kon-
krétních osob je tedy výkon agendy státních institucí (samozřejmě i agendy or-
gánů územní samosprávy) a s ní související činnost úředníků. I v tomto případě
je však nutno brát v potaz úpravu zvláštními právními předpisy. Např. v přípa-
dě územní samosprávy je to zákon o obcích, který obsahuje vlastní úpravu zve-
řejňování zápisů ze zasedání rady a zastupitelstva obce, kdy zápis ze zasedání
rady je dle § 101 citovaného zákona přístupný k nahlédnutí jen členům zastu-
pitelstva, zatímco zápis z jednání zastupitelstva je dle § 16 tohoto zákona pří-
stupný všem občanům obce či fyzickým osobám starším 18 let, které na území
obce vlastní nemovitost. Dle uvedeného rozsudku Ústavního soudu, dikce § 2
odst. 1 a 2 ZSPI a § 5 odst. 2 písm. f) ZoOU lze shrnout, že povinné subjekty
poskytnou informace o jednotlivých osobách, které vykonávají veřejnou čin-
nost u povinného subjektu, pokud se tato veřejná činnost vztahuje k jeho pů-
sobnosti. Veřejnou a úřední činností je u povinných subjektů výkon agendy
státních institucí a orgánů územní samosprávy včetně činnosti jejich úředníků.
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Ovšem ani s takto úžeji vymezenými podmínkami poskytování informací
o osobách, které se podílejí na veřejné správě, nemůže být formulován obecný
závěr, jak postupovat v konkrétních případech žádostí o poskytnutí informací
dle ZSPI, tedy nelze striktně stanovit, které kategorie údajů povinný subjekt po-
skytovat ještě může a které už ne. Řešení totiž vždy záleží na dané situaci, na
jedinečném obsahu žádosti o poskytnutí informací a na posouzení celé věci po-
vinným subjektem.122

NSS se dále zabýval otázkou, kdo je „příjemcem“ veřejných prostředků,
když ani tento pojem ZSPI ani jiný právní předpis nedefinují. Ustanovení 
§ 8b odst. 1 ZSPI pouze tautologicky uvádí, že „příjemcem“ veřejných pro-
středků je ten, komu byly tyto prostředky „poskytnuty“. Podle NSS lze na úmy-
sl zákonodárce usuzovat ze samotného znění ust. § 8b ZSPI, když své úvahy
založil na odmítnutí názoru žalovaného, který argumentoval v napadeném roz-
hodnutí tím, že záměrem zákonodárce nemohlo být umožnit komukoliv získat
informaci o platových poměrech kterékoli osoby jen proto, že plat a jeho sou-
části pocházejí z veřejných prostředků, a došel k názoru, že lze na skutečný zá-
měr zákonodárce v tomto směru jen těžko usuzovat, když ustanovení § 8b by-
lo do ZSPI vtěleno na základě poslaneckého pozměňujícího návrhu, k němuž
neexistuje důvodová zpráva ani dostupný záznam ústního přednesu příslušné-
ho poslance nebo zástupce skupiny poslanců (srov. sněmovní tisky č. 991/0, 
č. 991/1 a č. 991/2 ze 4. volebního období Poslanecké sněmovny či stenozáz-
namy ze schůzí Poslanecké sněmovny konaných dne 21. 9. 2005 a 14. 10. 2005,
vše dostupné na www.psp.cz).

Nabízí se však i jiné vysvětlení, resp. argumentace o úmyslu zákonodárce,
a to nikoliv, jak uvádí NSS ze zamotného znění § 8b, ale bezpochyby lze pou-
žít i jinou metodu výkladu, pokud tedy již důvodová zpráva chybí. A tou je pro-
stá úvaha o smyslu a účelu zákona, tedy výklad teleologický. Takový způsob
vykladu ostatně nejednou jako klíčovou metodu aplikace právních norem zmí-
nil i Ústavní soud.123 Současně nejednou zmínil i fakt, že je také chybou 
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122 BARTÍK, V; JANEČKOVÁ, E. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi. Praktická právní
příručka. 3. vyd., Praha : LINDE, 2012, s. 77 a násl.; jinak také Stanovisko č. 1/2007 – Sta-
novisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací o činnosti or-
gánů veřejné správy. [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů, [cit. 2007-06]. Dostupné
z WWW: <http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2007_1.pdf>.

123 Např. nález Ústavního soudu č. I. ÚS 62/08: Z obecného hlediska je úvodem namístě připo-
menout, že Ústavní soud ve své konstantní judikatuře již mnohokrát prokázal, že netoleruje or-
gánům veřejné moci a především obecným soudům formalistický postup za použití v podsta-
tě sofistikovaného odůvodňování zřejmé nespravedlnosti. Zdůraznil přitom mj., že obecný
soud není absolutně vázán doslovným zněním zákona, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit,
pokud to vyžaduje účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý
z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku
a že povinnost soudů nalézat právo neznamená pouze vyhledávat přímé a výslovné pokyny
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vykládat právní normy a jejich ustanovení izolovaně.124 A při aplikaci výkladu
pak bezpochyby musí nastoupit i nezbytný korektiv, resp. test předpokládané-
ho výkladu o jeho dopadu (viz níže).

„Podle § 8b odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím povinný
subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné pro-
středky. Toto ustanovení představuje zákonnou výluku z obecného pravidla ob-
saženého v § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím, podle něhož in-
formace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby
a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy,
upravujícími jejich ochranu.

Z uvedeného vyplývá, že základní osobní údaje (blíže specifikované
v § 8b odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím – viz níže) se o oso-
bě, které povinný subjekt poskytl veřejné prostředky, poskytnou i přesto, že jsou
jinak chráněny předpisy o ochraně osobních údajů.

Podle § 8b odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím ustanovení
odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v ob-
lasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstna-
nosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.“125

Podle NSS tato „výluka z výluky“ svědčí o přesvědčení zákonodárce, že pokud
by nebylo v ZSPI obsaženo ustanovení § 8b odst. 2, bylo by třeba poskytnout zá-
kladní osobní údaje i o každé osobě, které je poskytován starobní, invalidní, vdov-
ský, vdovecký či sirotčí důchod, které je poskytnuta péče hrazená z veřejného zdra-
votního pojištění, které je poskytnuta některá z dávek státní sociální podpory,
z dávek sociální péče, z dávek péče pro těžce zdravotně postižené občany, které je
poskytnuto hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti, které je poskytnuta státní pod-
pora stavebního spoření či které je poskytnuta státní pomoc při obnově území.

„Lze tak logicky usoudit, že pod pojem ,příjemce veřejných prostředků‘ za-
hrnul zákonodárce v § 8b odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím
velice široký okruh osob. Pokládá-li pak za tyto osoby i veškeré důchodce,
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v zákonném textu, ale též povinnost zjišťovat a formulovat, co je konkrétním právem i tam,
kde jde o interpretaci abstraktních norem a ústavních zásad (srov. např. nález sp. zn. Pl. ÚS 21/96,
Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 7, nález č. 13, nebo nález sp. zn. 19/98, Sbír-
ka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 13, nález č. 19).

124 Srovnej např. nález Ústavního soudu č. II. ÚS 2048/09.
125 Poznámka pod čarou 4c) pak odkazuje na zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve

znění pozdějších předpisů; zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění
pozdějších předpisů; zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů; zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů; zá-
kon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění po-
zdějších předpisů; a zákon č. 12/2001 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého ži-
velní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území).
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veškeré osoby sociálně slabé, veškeré účastníky stavebního spoření se státní pod-
porou atd., je nutno uvedený pojem vyložit tak, že ,příjemcem veřejných pro-
středků‘ je podle § 8b odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím ja-
kákoli osoba, které je vyplacena byť i jen minimální částka z veřejných
rozpočtů. Zaměstnanec veřejné správy dostává za svou práci plat, který je mu
vyplácen z veřejných prostředků. Je proto ve smyslu § 8b odst. 1 zákona o svo-
bodném přístupu k informacím ,příjemcem veřejných prostředků‘.“

NSS se dále zabýval otázkou, zda údaj o výši odměny zaměstnance veřejné
správy lze poskytnout žadateli jako „základní osobní údaj“ ve smyslu § 8b odst. 1
ZSPI. „Podle § 8b odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím základ-
ní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno,
příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a pod-
mínky poskytnutých veřejných prostředků. Zákon tedy výslovně stanoví, že vý-
še poskytnutých veřejných prostředků ve spojení se jménem a příjmením osoby,
které byly poskytnuty (spolu s dalšími údaji uvedenými v § 8b odst. 3 zákona 
o svobodném přístupu k informacím) jsou údaji, které povinný subjekt žadate-
li poskytne. Zákon tedy výslovně stanoví, že výše poskytnutých veřejných pro-
středků ve spojení se jménem a příjmením osoby, které byly poskytnuty (spolu
s dalšími údaji uvedenými v § 8b odst. 3 zákona o svobodném přístupu k infor-
macím) jsou údaji, které povinný subjekt žadateli poskytne.“

NSS dále uvedl, že „co do střetu práva na svobodný přístup k informacím
a práva na ochranu osobních údajů Nejvyšší správní soud konstatuje, že prá-
vo na ochranu osobních údajů není neomezené, když čl. 10 odst. 3 Listiny zá-
kladních práv a svobod má každý právo na ochranu před neoprávněným shro-
mažďováním, zveřejňováním a jiným zneužíváním údajů o své osobě. Stanoví-li
pak zákon o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnout některé
osobní údaje (jinak chráněné zákonem o ochraně osobních údajů), jedná se
o jejich poskytnutí podle práva, tj. o poskytnutí oprávněné“.

Zde je namístě zmínit se o dopadu závěru, kterým NSS sám uvážil úmysl
zákonodárce. Důsledkem úvahy NSS je závěr, že výše platu, pokud je povin-
nou osobou poskytován plat zaměstnancům z veřejných prostředků, se podle
ZSPI sděluje na žádost. Současně však tedy platí, že jsou poskytovány všech-
ny základní údaje o všech zaměstnancích, pobírajících plat z veřejných pro-
středků, ale nejen to. Součástí informace musí být i identifikátory zaměstnan-
ců, tedy jméno, příjmení rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt,
výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Sám výčet údajů je tedy charekteristický spíše pro to, aby svědčil názoru
žalovaného, který tvrdí, že informace podle § 8b odst. 1 se poskytnou o těch
příjemcích veřejných prostředků, kteří „ve smyslu tohoto ustanovení jsou zejmé-
na osoby, které od povinného subjektu dostaly grant, dotaci, podporu nebo ty, kte-
ré s povinným subjektem uzavřely např. smlouvu o dodávce zboží či služeb“.
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Vzhledem k přijatému aplikačnímu výkladu NSS je tedy namístě otázka, zda
si tento soud položil otázku, proč tedy zákonodárce ukládá sdělovat povinnému
subjektu i „účel“ vyplaceného platu nebo podmínky poskytování platu (tedy
veřejných prostředků)? A další otázka se nabízí také v tom, proč by zákono-
dárce vlastně ukládal zpřístupňovat bydliště zaměstnanců (obec trvalého poby-
tu) a rok jejich narození, když všechny tyto údaje jsou podle § 8b odst. 3 osob-
ními údaji základními?

A nabízí se ještě jedna úvaha o možném dopadu uváděného rozsudku. Po-
stavil totiž povinné subjety před další problém. A to je zákaz poskytovat údaje
z osobního spisu (neboť tam je základ všech informací, kterými o svých za-
městnancích povinný subjekt disponuje). Jen stručně lze tedy odkázat na § 312
ZP, který přesně a taxativně stanoví okruh osob, jež se mohou s obsahem osob-
ního spisu seznámit, a v § 314 odst. 2 ZP je pak stanoveno, že jiné informace
o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku (odst. 1
věta druhá126), je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho
souhlasem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Lze jistě připustit, že by
takovým zákonem mohl být i ZSPI.

Něco obdobného pak platí i pro příslušníky bezpečnostních sborů podle zá-
kona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění pozdějších předpisů, a jeho § 202. I zde jsou přesně vymezeny osoby
oprávněné nahlížet do osobního spisu a seznamovat se tak s jeho obsahem. Av-
šak na rozdíl od výše zmíněné právní úpravy ZP citované ustanovení § 202 ne-
uvádí, že může být jiným zákonem stanoveno i jinak, ale přímo vnitřním nor-
mativním odkazem podřizuje nakládádní s osobními údaji ZoOU. Dopady
rozsudku NSS na zmíněné povinnosti, resp. omezením přístupu k osobním in-
formacím i podle jiných právních předpisů se soud nikterak nezabýval, i když
by to vzhledem ke stále proklamované potřebě jednotnosti a bezrozporovosti
právního řádu bylo určitě namístě.127

Ač Úřad pro ochranu osobních údajů zprvu dosti razantě vystoupil s kriti-
kou zmiňovaného rozsudku NSS, posléze však došlo ke zmírnění postoje a Úřad
vydal spolu s Ministerstvem vnitra „Metodické doporučení k poskytování in-
formací o platech pracovníků povinných subjektů podle ZSPI“. Podle toho do-
poručení „rozsudek Nejvyššího správního soudu, jenž se k výkladu § 8b záko-
na o svobodném přístupu k informacím precedentně vyjádřil, je nutné
respektovat, takže informaci o výši platu či odměně konkrétního zaměstnance
bude nutné, při splnění níže psaných podmínek, na základě individuální žádos-
ti podané podle zákona o svobodném přístupu k informacím, poskytnout.
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126 Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho
kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce.

127 BARTÍK, V.; JANEČKOVÁ, E. Zákon o svobodném přístupu k informacím doznal další ko-
rekci, hranice soukromí znovu posunuta. In: Práce a mzda, č. 8 a 9/2011.
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Nosné důvody (ratio decidendi) odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního
soudu však principiálně nevylučují, aby vydání takové informace bylo při
uplatnění testu proporcionality v odůvodněných případech odmítnuto. Pod-
mínkou takového postupu však je zohlednění všech okolností konkrétního pří-
padu, takže ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnanci a konkrétním podmínkám
zcela zřetelně převáží nutnost ochrany soukromí a osobních údajů nad právem
na informace, resp. nad požadavkem kontroly ze strany veřejnosti (nutnost
uplatnit takový postup vyplývá i z § 5 odst. 3 a § 10 zákona o ochraně osobních
údajů). Důvody pro neposkytnutí informace však musejí být vždy náležitě uve-
deny v rozhodnutí, jímž by byla žádost o informace odmítnuta.

K odmítnutí žádosti o informace zpravidla nebude možné přistoupit ve vzta-
hu k veřejným funkcionářům podle § 2 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o stře-
tu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. v případě vrcholných představitelů
povinných subjektů, reprezentantů státní (veřejné) moci. Od této kategorie je
však třeba odlišovat skupinu zaměstnanců podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o stře-
tu zájmů, např. těch, kteří se v rámci své pracovní činnosti podílejí na rozho-
dování o veřejných prostředcích (typicky o veřejných zakázkách apod.).

Při vyřizování žádosti o poskytnutí informace o výši platu (mzdy, odměny)
konkrétního zaměstnance je na prvním místě nutné zvážit, zda tato informace
již není informací zveřejněnou, tedy např. zda přesná výše platu již nevyplývá
z určitého právního předpisu. Pokud je požadovaná informace oprávněně zve-
řejněná, poskytne se bez dalšího zkoumání. Jestliže informace o platu není tak-
to předem přístupná, měl by povinný subjekt při vyřizování žádosti o poskytnutí
informace kontaktovat příslušného zaměstnance a umožnit mu, aby se k poda-
né žádosti vyjádřil, tedy aby případně uplatnil všechny argumenty proti zpří-
stupnění informace o výši jeho platu (mzdě, osobním příplatku, odměně). Tato
povinnost vyplývá z § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, ve
spojení se základními zásadami činnosti správních úřadů, především ve spojení
s § 4 odst. 4 správního řádu. Takovou výzvu lze učinit i neformálně, např. e-ma-
ilovou zprávou či telefonicky (se záznamem do spisu). Je však nutno dodržet lhů-
tu pro poskytnutí informace (15 dnů od doručení žádosti), tedy požádat dožáda-
ného zaměstnance o odpověď v dostatečně krátké lhůtě. Nepodaří-li se
zaměstnance kontaktovat (např. jde-li o bývalého zaměstnance) nebo pokud v za-
dané lhůtě nereaguje, učiní se o tom záznam do spisu. Nedostatek vyjádření do-
tčeného zaměstnance však není překážkou pro poskytnutí informace. Člověk do-
tčený poskytnutím osobního údaje má rovněž oprávnění znát identitu osoby, která
o poskytnutí tohoto údaje žádá. Žádá-li se o informace o větším množství
zaměstnanců, lze uvažovat i o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace podle
§ 14 odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím (bude-li současně
splněn některý z důvodů v tomto ustanovení uvedený, např. komunikace s jinou
složkou povinného subjektu, např. s personálním odborem úřadu apod.).

66

Kapitola tfietí

Osobni_udaje_zlom  9.4.2013  12:08  Stránka 66



Pokud zaměstnanec s poskytnutím informace souhlasí, přičemž souhlas mu-
sí splňovat požadavky § 4 písm. n) zákona o ochraně osobních údajů, uplatně-
ní testu proporcionality odpadá. Pokud nesouhlasí, je nutné především zvážit,
v jaké pracovní pozici se dotčený zaměstnanec nachází. Jedná-li se o veřejné-
ho funkcionáře podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů, bude třeba údaj o výši
platu (mzdy) nebo odměny v drtivé většině případů poskytnout, neboť v těchto pří-
padech lze presumovat, že veřejný zájem na přístupnosti takové informace v po-
době veřejné kontroly povinných subjektů převažuje nad ochranou soukromí da-
ného zaměstnance (není vyloučeno, že výjimečně tomu bude jinak, takovou
situaci by však musel povinný subjekt adekvátně odůvodnit ve svém rozhodnutí).

Ve vztahu k ostatním zaměstnancům povinných subjektů, včetně těch, kteří
jsou při své pracovní činnosti oprávněni samostatně vykonávat veřejnou moc
(zjednodušeně řečeno rozhodovat o právech a povinnostech fyzických a práv-
nických osob), anebo těch, kteří v mezích své pravomoci smí nakládat s veřej-
nými prostředky v určité výši, podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o střetu zájmů, bu-
de nutné test proporcionality provést vždy a ad hoc uvážit, zda shora popsaný
veřejný zájem na zpřístupnění informace převažuje nad právem na soukromí
zaměstnance – ochranou osobního údaje o výši jeho platu (mzdy, odměny). Po-
vinný subjekt přitom musí uplatnit kritérium potřebnosti omezení ochrany
osobního údaje, kritérium vhodnosti omezení a hledisko vzájemného porovná-
ní obou práv. V případě zaměstnanců, kteří nemají žádnou rozhodovací pravo-
moc a ani nedisponují s většími objemy veřejných prostředků, bude zpravidla
veřejný zájem na zpřístupnění údaje o jejich platu neporovnatelně menší
a ochraně tohoto osobního údaje bude možné dát přednost.

Pokud povinný subjekt informaci o výši platu poskytne, musí se vypořádat
též s povinností plynoucí z § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informa-
cím, tedy s povinností zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup infor-
maci poskytnutou na základě žádosti. Tuto povinnost lze bez dalšího posuzová-
ní splnit pouze u nejvyššího vedení povinného subjektu (ministr, ředitel,
předseda apod.). Protože se i na zveřejnění informace podle tohoto ustanovení
uplatní pravidlo plynoucí z § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím a pro-
tože by zveřejněním takové informace předem neurčenému okruhu osob došlo
k podstatnému a nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu osobnosti a osob-
ních údajů, je vhodné zveřejnit informaci o poskytnuté informaci anonymně, te-
dy uvést, že byla poskytnuta informace o výši platu konkrétního funkcionáře ne-
bo informace o výši platu konkrétního zaměstnance apod. Bude-li mít další osoba
zájem o získání takové informace, může žádost podle zákona podat sama.

Přistoupí-li povinný subjekt k odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, mu-
sí o tom vydat správní rozhodnutí podle § 15 zákona o svobodném přístupu k in-
formacím (výrok rozhodnutí bude odkazovat na § 8a zákona o svobodném pří-
stupu k informacím ve spojení s § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů).
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V tomto správním rozhodnutí musí náležitě odůvodnit, proč v daném případě
převážila nutnost ochrany osobního údaje nad jeho zpřístupněním. Pokud po-
vinný subjekt poskytne údaje anonymní nebo souhrnné, nejedná se ani o čás-
tečné vyhovění žádosti (směřovala-li žádost k poskytnutí informace o platu
konkrétní osoby či funkcionáře), ale o sdělení doprovodné informace ,nad rá-
mec‘ původní žádosti. V takovém případě je nutné žádost rozhodnutím odmít-
nout v plném rozsahu, aby se dalo hovořit o úplném vyřízení žádosti.

Zbývá dodat, že žadatel, jenž získal informaci o výši platu konkrétního pra-
covníka, může s takovou informací nakládat pouze v souladu s předpisy stano-
vujícími jejich ochranu (např. občanský zákoník, zákona o ochraně osobních
údajů, trestní zákoník)“.128

3.4 ZvefiejÀování osobních údajÛ dluÏníkÛ

Jak už bylo uvedeno výše, správce (resp. zpracovatel) má povinnost zpracová-
vat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tím-
to ustanovením se současně vylučuje možnost obcházení ZoOU129 a zároveň je
kladen limit libovůli správců, kteří si často myslí, že mají-li nějaké osobní úda-
je, mohou s nimi nakládat dle svého uvážení a zpracovávat je v podstatě i za
jakýmkoli jiným účelem.

Jedním z nejčastějších způsobů porušení tohoto ustanovení je zveřejnění
osobních údajů, které byly získány ke zcela jinému účelu, většinou v souvis-
losti se vznikem nějaké pohledávky, nebo – což je v případě obcí nejčastější – 
– v souvislosti s uzavřením smlouvy, obvykle smlouvy o nájmu. Byť je často
takovéto jednání chápáno jako oprávněná sankce za nesplnění povinnosti dluž-
níka, je nutno upozornit na to, že zveřejňování údajů o dlužnících a dlužných část-
kách v případech, kdy prioritní účel zpracování osobních údajů byl zcela jiný (např.
zmiňované uzavření smlouvy), je nepřípustným zasahováním do soukromí osob,
neboť zpřístupněním takového údaje může dojít k poškození dobrého jména posti-
žených osob v mnoha dalších soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích.

68

Kapitola tfietí

128 Metodické doporučení Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů k poskytová-
ní informací o platech pracovníků povinných subjektů podle zákona o svobodném přístupu
k informacím. [online]. Úřad pro ochranu osobních údajů. Dostupné z WWW:
<http://www.uoou.cz/files/Metodika.pdf>.

129 Důvodová zpráva k ZoOU. Sněmovní tisk, 374/0.
130 Snad jedinou výjimkou je ustanovení § 38 odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění

pozdějších předpisů, které uvádí, že „jestliže se klient dostane do prodlení s peněžitým plně-
ním bance na dobu delší než 60 dnů nebo poruší své povinnosti vůči bance sjednané ve smlou-
vě nebo stanovené zákonem, omezuje se povinnost banky zachovávat bankovní tajemství tak,
že banka může informovat jiné banky nebo třetí osoby nebo veřejnost o porušení smlouvy 
klientem, přičemž smí uvést jen název klienta a označení porušené povinnosti“.
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Publikování osobních údajů neplatičů je nátlakovým jednáním, které je
v rozporu s čl. 10 Listiny základních práv a svobod. Žádný zvláštní zákon
správci neumožňuje zveřejnit130 osobní údaje subjektu, který porušil některou
ze smluvních povinností vyplývající ze soukromoprávních vztahů, např. neza-
placením úhrad nájemného nebo služeb spojených s bydlením. Pokud tedy ne-
ní zveřejnění osobních údajů zakotveno ve smluvním dokumentu uzavřeném
mezi správcem a subjektem údajů jako možný následek v případě nezaplacení,
lze ke zveřejnění osobních údajů dlužníka přistoupit pouze tehdy, pokud by
s tím subjekt údajů vyslovil souhlas. Není-li souhlas dán, musí správce využít
jiných zákonných možností k vymáhání svých pohledávek tak, aby přitom ne-
došlo k neoprávněnému zásahu do soukromí dlužníka.

Obce často řeší situaci tak, že součástí smlouvy o nájmu bývá ustanovení,
které říká, že „v případě, že se nájemník ocitne v prodlení s placením nájem-
ného, souhlasí tento s tím, že jeho osobní údaje budou zveřejněny“. Takovéto
řešení je v zásadě možné, lze pochybovat o tom, že souhlas takto vložený do
smlouvy a od ní neoddělitelný bude splňovat všechna kritéria na souhlas kla-
dená ZoOU, tedy že se jedná o svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů,
jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Jak již
bylo řečeno, právě svoboda souhlasu je většinou tou nejproblematičtější vlast-
ností, kterou lze u již udělených souhlasů často zpochybnit. Jak už bylo řečeno
výše, souhlas se zpracováním osobních údajů je svým charakterem jednostran-
ný právní úkon a ani jeho zapracováním do dokumentu, který je součástí dvou-
stranného právního vztahu, se ze souhlasu nestává úkon dvoustranný.

Výše uvedená zákonná omezení však nejsou často dodržována. I když lze
do jisté míry pochopit snahu o co největší platební kázeň. Uchylovat se k ne-
zákonným postupům však není cestou, jak zjednat nápravu závadového stavu
tím spíše, že současná právní úprava ochrany osobních údajů takové jednání
neumožňuje. I v tomto případě se takový „morální apel“ či „veřejný pranýř“
často mine účinkem, a naopak takto zveřejnění dlužníci se mohou účinně brá-
nit stížností či podnětem u Úřadu. Prokázané porušení právní povinnosti při
zpracování osobních údajů má pak za následek uložení pokuty, která může být
i podstatně vyšší než částky, které jsou ti, jejichž údaje byly neoprávněně zve-
řejněny, dlužni. Pokud správce trvá na zveřejnění, je nutné si pro tuto formu
zpracování (tj. zveřejnění) vyžádat souhlas dotčených osob podle § 5 odst. 2
ZoOU,131 a to takovým způsobem, aby v maximální možné míře tento úkon
splnil vše, co od ZoOU požaduje.132
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131 BARTÍK, V.; JANEČKOVÁ, E. Ochrana osobních údajů v aplikační praxi. Praktická právní
příručka. 3. vyd., Praha : LINDE, 2012, s. 52.

132 BARTÍK, V.; JANEČKOVÁ, E. Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem. Olomouc :
ANAG, 2010, s. 80 a násl.
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