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Abstrakt 

 Cílem bakalářské práce s názvem Svobodný přístup k informacím z pohledu novinářů 

je zjistit, jak je v českých médiích využíván institutu svobodného přístupu 

k informacím. Práce je založena jednak na rozboru jednotlivých článků uveřejněných 

na českých zpravodajských portálech a v tisku a dále na rozhovorech s předními 

českými novináři, kteří poskytli pro účely této práce své praktické zkušenosti se 

získáváním informací z praxe. Díky tomu se podařilo zmapovat, v jakých případech 

a s jakým úspěchem novináři postupují dle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Ačkoliv tento zákon stanoví pouze minimum výjimek, kdy povinné subjekty informace 

neposkytnou, skutečná praxe tomuto stavu neodpovídá. Novináři se často potýkají 

s nejrůznějšími výmluvami, proč není možné dané informace poskytnout. Mezi 

nejčastější důvody odepření informací pak patří ochrana osobních údajů, obchodního 

tajemství a podmínění poskytnutí informací uhrazením nákladů mimořádně rozsáhlého 

vyhledávání. Tomu pak odpovídá struktura práce, kdy první dvě kapitoly obsahují úvod 

do problematiky práva na informace a svobodného přístupu k informacím a další tři 

kapitoly jsou věnovány zmíněným důvodům odmítnutí novinářských žádostí o 

informace. Každá kapitola obsahuje popis případu na základě novinových článků 

a posouzení věci s ohledem na platné právo. V závěrečné kapitole jsou shrnuty poznatky 

novinářů a nastínění možného řešení zneužívání práva na informace ze strany státních 

úřadů.  

 

 

Abstract 

The aim of this thesis entitled Free access to information from the perspective of 

journalists is to find out how Czech journalists use the institute of free access to 

information. The work is based on analysis of specific articles published on the Czech 

news portals and in the newspapers and also on interviews with prominent Czech 



 
 

 
 

journalists, who provided their practical experience from practice. As a result, the thesis 

charts in which cases and with what success the journalists act according to the law on 

free access to information. Although the law provides only minimum of exceptions, in 

which statutory bodies may not provide the information, the actual practice does not 

respond to. Journalists are often confronted with all sorts of excuses why the office 

cannot provide the information. The most common reasons for denying the request for 

information is the protection of personal data, trade secrets and the condition of 

payment the costs of extremely extensive search. The structure of work corresponds to 

those reasons - first two sections contain an introduction to the issue of the right to 

information and freedom of access to information and the next three sections are 

devoted to the mentioned reasons why some authorities reject the requests of journalists. 

Each chapter contains a description of the case on the basis of articles and assessment of 

the case with regard to the valid law. The final chapter summarizes the findings of 

journalists and outlining of the possible solution to the abuse of the right to information 

from state offices. 
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Úvod 
 

 

Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Listina základních práv 

a svobod uvádí tyto svobody jako první mezi politickými právy. Ačkoliv jejich umístění 

neznamená, že by se mělo jednat o nejdůležitější politická práva, představuje svoboda 

projevu spolu s právem na informace „jeden ze základních pilířů demokratické 

společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého 

jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na informace a myšlenky, které jsou přijímané 

příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, 

šokují nebo znepokojují“.
1 

Ačkoliv na svobodu projevu a na získávání informací má právo každý z nás, je 

právo na informace často spojováno především s médii. Podle názoru Ústavního soudu 

„nelze nevidět, že právo na informace jako sběr informací je zásadním přípravným 

krokem (mj.) v prvé řadě v novinářské činnosti a je inherentní, chráněnou částí svobody 

tisku“.
2
 Přestože realizace této funkce není omezena jen na média a na profesionální 

žurnalisty, je třeba hledět na právo na informace a s tím související právo tyto informace 

svobodně sdělovat jako na spojení práva a současně povinnosti, a to zejména tisku, 

„pravdivě, vyváženě a korektně informovat o otázkách důležitého veřejného zájmu“.
3
  

Takto se na právo na informace a svobodu projevu dívají Evropský soud pro 

lidská práva a Ústavní soud, jež působí jako garanti základních práv a svobod. Jaká je 

však běžná praxe? Jaký je postup českých novinářů, kteří se snaží zjistiti informace 

o „otázkách důležitého veřejného zájmu“? Ačkoliv z uvedeného vyplývá, že veřejné 

instituce by měly s novináři spolupracovat a poskytovat veškeré informace, které se 

zdají být pro veřejnost důležité, často tomu tak není.
4
 

V současné době je přístup k informacím upraven v zákoně č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k 

                                                        
1
 Rozsudek pléna Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 12. 1976 č. 5493/72, bod č. 49, dostupný 

na http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57499.  
2

 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 2/10, dostupný na 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=65548&pos=1&cnt=4&typ=result.  
3

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2001 sp. zn. II. ÚS 435/01, dostupný na 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=39033&pos=4&cnt=4&typ=result.  
4
 Konkrétní příklady budou uvedeny v příslušných kapitolách zvláštní části práce. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57499
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=65548&pos=1&cnt=4&typ=result
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=39033&pos=4&cnt=4&typ=result
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informacím“).
5
 Jedná se o obecný právní předpis upravující povinnost vymezených 

subjektů poskytovat informace o své činnosti. Tuto povinnost mají vůči všem žadatelům 

o informace, a tudíž již nelze mluvit o zvláštních právech novinářů tak, jak tomu bylo 

před rokem 2000.
6
 Právě na začátku tohoto roku vstoupil v účinnost nejen zmiňovaný 

zákon o svobodném přístupu k informacím, ale také nový tiskový zákon, jímž došlo ke 

zrušení zákona o periodickém tisku a o ostatních informačních prostředcích z roku 1966 

(dále jen „starý tiskový zákon“). Tento starý tiskový zákon obsahoval ustanovení 

upravující povinnost státních orgánů a organizací, vědeckých a kulturních institucí 

a hospodářských organizací poskytovat šéfredaktorům i ostatním redaktorům v rozsahu 

jejich pověření informace nezbytné pro pravdivé, včasné a všestranné informování 

veřejnosti nebo jim k takovým informacím umožnit přístup. V tiskovém zákoně z roku 

2000 však už takové ustanovení obsaženo není.  

V této souvislosti lze zmínit rovněž zákon o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání upravující práva a povinnosti na poli rozhlasového a televizního 

vysílání, nicméně ani zde taková povinnost stanovena není. Je to ostatně logické, neboť 

v opačném případě by byla právní úprava informační povinnosti zdvojena. Zákon 

o svobodném přístupu k informacím tak představuje obecný a základní právní předpis 

upravující právo na informace.  

Jak bylo uvedeno výše, tiskový zákon již povinnost spolupracovat s novináři 

neukládá. Běžná praxe je však stále stejná. Novináři se obrátí na tiskové oddělení 

příslušného úřadu a na svůj dotaz očekávají odpověď v co možná nejkratším časovém 

termínu. Je v zájmu tiskových oddělení s novináři spolupracovat, nicméně pokud se 

rozhodnou některé informace z nejrůznějších důvodů neposkytnout, nikdo je k tomu 

nedonutí. V případě zákona o svobodném přístupu k informacím je tomu však jinak. 

Ten stanoví podmínky, kdy není možné informace poskytnout, přičemž ve všech 

ostatních případech musí povinný subjekt žádosti o informace vyhovět. Je tedy na 

novináři, pro jakou cestu se rozhodne, zda se obrátí na tiskové oddělení běžnou, výše 

popsanou cestou, či zda využije institutu svobodného přístupu k informacím.  

                                                        
5
 Znění zákona je uvedeno v příloze č. 1 této práce. V elektronické podobě je pak dostupný například na 

Portálu veřejné správy, konkrétně na:  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=106~2F1999&rpp=15#seznam.  
6
 BARTOŇ, Michal: Implikuje svoboda projevu „nadpráva“ žurnalistů? Acta Iuridica Olomouncesis, 

2000, č. 2, str. 11-18. ISSN 1801-0288. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=106~2F1999&rpp=15#seznam
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Jako příklad lze uvést poskytování informací o platech poradců či zaměstnanců 

nejrůznějších orgánů státní správy. Novinář se nejprve dotázal tiskového oddělení 

příslušného orgánu a požádal o sdělení informací o platech či odměnách. Touto cestou 

se k požadovaným informacím nedostal. Proto se následně obrátil na daný subjekt se 

žádostí o informace podanou podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Teprve 

tehdy mu oslovené úřady vyšly vstříc a informace poskytly. Je však pravda, že ne 

všechny, například Kancelář prezidenta republiky již tradičně těmto žádostem 

nevyhovuje.
7
  

Ačkoliv je zákon o svobodném přístupu k informacím pro žurnalisty velmi 

důležitý, neboť díky němu mají větší možnost odkrývat nejrůznější podivnosti, ne vždy 

se jim to daří. Cílem této práce je tedy zjistit, zda novináři institut svobodného přístupu 

k informacím skutečně využívají, kdy k němu přistupují a zda ho považují za efektivní. 

I když svobodný přístup k informacím tvoří pouze část práva na informace, často 

představuje s ohledem na formalizovaný postup při vyřizování žádostí o informace 

jedinou možnost, jak se k požadovaným informacím dostat.  

 

Tato bakalářská práce čerpá z článků uveřejněných na zpravodajských portálech 

ústředních deníků v České republice, popřípadě v tisku, a to od roku 2010 do 

současnosti. Při výběru těchto článků byl kladen důraz na to, aby na nich bylo možné 

zdokumentovat, jakým způsobem a s jakými výsledky novináři při své práci zákon 

o svobodném přístupu k informacím využívají. Následně bude provedena komparativní 

analýza dané problematiky poskytnutí konkrétních informací s tím, jak se k té které 

žádosti o informace postavily oslovené úřady. V této souvislosti byli osloveni autoři 

vybraných článků s žádostí o poskytnutí jejich pohledu na danou věc a sdělení jejich 

zkušeností s touto problematikou. 

Při této příležitosti je třeba uvést, že v předložených tezí k bakalářské práci bylo 

uvedeno, že práce se bude věnovat také problematice informování o komunistické 

minulosti soudců a o vybraných trestních procesech. Těmto tématům však nakonec 

                                                        
7
 Blíže viz článek zveřejněný dne 6. 11. 2014 na zpravodajském portálu iDNES s názvem „Platy z 

veřejných peněz nelze tajit, řekl znovu soud. Hrad přesto mlčí“, dostupný na: 

 http://zpravy.idnes.cz/hrad-taji-platy-svych-vysokych-uredniku-fd7-

/domaci.aspx?c=A141105_100850_domaci_jw. 

 

http://zpravy.idnes.cz/hrad-taji-platy-svych-vysokych-uredniku-fd7-/domaci.aspx?c=A141105_100850_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/hrad-taji-platy-svych-vysokych-uredniku-fd7-/domaci.aspx?c=A141105_100850_domaci_jw
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samostatné kapitoly věnovány nebudou. Při přípravě podkladů k této práci bylo téma 

soudců-členů KSČ zařazeno samostatně, neboť z pohledu svobodného přístupu 

k informacím se jednalo o důležitý případ prolomení ochrany soukromí soudců na 

základě práva na informace.
8
 Média se však tomuto tématu věnovala pouze okrajově, 

když poukázala na seznam soudců-členů KSČ zveřejněný Ministerstvem spravedlnosti 

ČR.
9
 Pokud se týká poskytování informací o rozhodnutích vydaných v trestních věcech, 

i zde novináři využívají svobodného přístupu k informacím, nicméně tuto skutečnost již 

ve svých textech nezmiňují.  

Tato změna byla provedena na základě podrobnější analýzy vybraných periodik, 

během níž bylo zjištěno, že ta těmto problematikám nevěnovala zvláštní pozornost. 

Daleko častěji se objevovala témata platů a odměn, udělování občanství na základě 

výjimky, informace o daňových a dotačních odpustcích, neprůhledných smlouvách, či 

proplácení vnitrostátních letenek poslanců. Právě těmto případům je věnována zvláštní 

část této práce. 

                                                        
8
 Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 15. 11. 2010 sp. zn. I. ÚS 517/10 uvedl, že jestliže je informace 

součástí (minimálně i) veřejné sféry, dopadá na ni základní právo na informace dle čl. 17 Listiny a čl. 

10 Úmluvy. Toto základní právo a jemu odpovídající povinnost orgánu veřejné moci je klíčovým 

prvkem vztahu mezi státem a jednotlivcem. Jeho smyslem je participace občanské společnosti na 

věcech veřejných, tzn. že informování veřejnosti se týká fungování veřejné moci jako takové; pomocí 

těchto informací ji může veřejnost kontrolovat. Součástí veřejné sféry je to, co může být předmětem 

legitimního veřejného zájmu. V zásadě na všem, co může souviset s fungováním moci ve státě - tedy i 

s fungováním moci soudní - mohou mít jednotlivci i veřejnost legitimní zájem. Proto informace 

související s fungováním moci soudní náleží do sféry veřejné. Profesionální sféra (a informace o ní) 

osob působících ve veřejném životě - i soudců - náleží do sféry veřejné, neboť může souviset s 

realizací soudní moci. 
9
 Viz například ŘÍHOVÁ, Barbora a Jiří ŠŤASTNÝ. V KSČ byla třetina státních zástupců a pětina 

soudců, seznamy jsou na webu. IDNES.cz [online]. 7. 1. 2011 [cit. 2015-05-03]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/v-ksc-byla-tretina-statnich-zastupcu-a-petina-soudcu-seznamy-jsou-na-webu-

1l7-/domaci.aspx?c=A110107_140624_domaci_bar, nebo například SRNOVÁ, Veronika. 

Ministerstvo vydalo seznam soudců z KSČ, čtyři jména poté vyškrtlo. Česká televize: ČT24 [online]. 

7. 1. 2011 [cit. 2015-05-03]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/111953-

ministerstvo-vydalo-seznam-soudcu-z-ksc-ctyri-jmena-pote-vyskrtlo/.    

http://zpravy.idnes.cz/v-ksc-byla-tretina-statnich-zastupcu-a-petina-soudcu-seznamy-jsou-na-webu-1l7-/domaci.aspx?c=A110107_140624_domaci_bar
http://zpravy.idnes.cz/v-ksc-byla-tretina-statnich-zastupcu-a-petina-soudcu-seznamy-jsou-na-webu-1l7-/domaci.aspx?c=A110107_140624_domaci_bar
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/111953-ministerstvo-vydalo-seznam-soudcu-z-ksc-ctyri-jmena-pote-vyskrtlo/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/111953-ministerstvo-vydalo-seznam-soudcu-z-ksc-ctyri-jmena-pote-vyskrtlo/
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1. Právo na informace 

 

Svoboda je základní požadavek proklamovaný každou teorií veřejné 

komunikace, od něhož se odvíjejí všechny výhody plynoucí z veřejné komunikace.
10

 

Podle Denise McQuaila lze spatřovat hlavní veřejné přínosy svobody médií především 

v systematickém a nezávislém sledování těch, kteří jsou u moci, a v odpovídajícím 

přísunu spolehlivých informací o jejich činnosti. K tomu připomíná označení médií jako 

„hlídacího psa“ použité Colinem Sparksem, jež má ilustrovat jeden z možných pohledů 

na média. Podle tohoto pohledu média jednají jménem veřejnosti a zveřejňují 

nejrůznější případy zneužívání moci.
11

 Mezi další přínosy svobody médií pak podle 

McQuaila patří podpora aktivního a informovaného demokratického systému a života 

společnosti, příležitost vyjádřit myšlenky, přesvědčení a názory na svět, neustálá 

obnova a obměna kultury a společnosti, rostoucí množství a rozmanitost dostupné 

svobody. 

Aby však bylo možné takové svobody využívat, je podle McQuaila třeba, aby 

byly splněny určité podmínky. Těmi nejdůležitějšími jsou rovné právo a stejná 

příležitost pro všechny občany svobodně přijímat zprávy, názory, vzdělávání a kulturu 

a mít k nim volný přístup. Důraz klade rovněž na svobodu zpravodajských médií při 

získávání informací z relevantních zdrojů.
12

 Sám McQuail však uznává, že takto 

stanovené podmínky nemohou fungovat absolutně, neboť v těchto „požadavcích je 

skryto několik potencionálních konfliktů a rozporů“,
13

 které budou rozebrány v dalších 

kapitolách.  

Michal Bartoň
14

 pak jako základní funkce svobody projevu vidí hledání pravdy, 

seberealizaci jedince, participaci na demokracii a nedůvěru k vládě, resp. veřejné moci 

tak, jak je vyzdvihl například E. Barendt. Bartoň rovněž připomíná, že podle některých 

autorů, mezi nimiž zmiňuje L. C. Bollingera a jeho studii The Tolerant Society: 

Freedom of Speech and Extremist Speech in America, může široká míra svobody 

projevu, v níž je místo rovněž pro krajní či extrémní názory, posílit a zvýšit toleranci ve 

                                                        
10

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. rozš. a přeprac. Překlad Hana 

Antonínová. Praha: Portál, 2009, s. 203, ISBN 978-807-3675-745. 
11

 SPARKS, Colin. The media as a power for democracy. Javnost—The Public 2(1), s. 45 - 61. Dostupné 

z: http://javnost-thepublic.org/article/pdf/1995/1/3/. 
12

 MCQUAIL, Denis, ref. 9, s. 204. 
13

 Tamtéž. 
14

 BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010, s. 11 - 12, Teoretik. 

ISBN 978-808-7212-424. 

http://javnost-thepublic.org/article/pdf/1995/1/3/
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společnosti, s čímž souvisí rovněž schopnost společnosti jedinců vzájemně koexistovat 

v rámci široké plurality názorů a postojů.
15

  

Svobodu projevu řadí mezi základní pilíře demokracie také Petr Jäger a Pavel 

Molek, když ve své publikaci poukazují na to, že „svoboda projevu může sloužit jako 

nástroj kritiky vládnoucího režimu a představovat tak zpětnou vazbu či určitý korektiv 

státní moci“.
16

 Proto je podle Jägra a Molka svoboda projevu považována a označována 

za nezbytný prvek svobodné demokracie, s ideou konkurence různých názorů a idejí. 

V této souvislosti lze připomenout, že svoboda projevu v sobě nese nejen právo 

svobodně projevovat svoje postoje a názory, ale také svobodně ideje a informace 

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat. Z toho důvodu Jäger a Molek doplňují, že „lidská 

důstojnost je naplněna pouze při zachování svobodného přístupu jedince k informacím a 

jejich výběru“.
17

   

S tím souvisí rovněž přesvědčení Jägera a Molka, že díky názorové pluralitě 

zajištěné právě svobodou projevu mohou jednotlivci prostřednictvím sdělování svých 

názorů na věci veřejné participovat na směřování společnosti. K tomu připomínají, že 

pouze při zachování svobody projevu je možné uskutečnit svobodné volby s tajným 

hlasováním za podmínek, které zajistí svobodné vyjádření názorů lidu při volbě 

zákonodárného sboru.
18

 Jak upozorňuje Bartoň, svoboda projevu má umožnit nejen co 

nejširší možnost vstupu do politické arény se svými názory, ale zároveň co nejširší 

informovanost těch, kteří své zástupce vybírají. Později je pak podle jeho názoru třeba 

uplatnit následnou kontrolu zvolených zástupců formou veřejného mínění, jehož 

prostředkem jsou zejména média.
19

 

S ohledem na téma bakalářské práce se zdá být z výše jmenovaných základních 

funkcí svobody projevu nejdůležitější hledisko významu svobody projevu pro 

participaci jedinců na fungování demokratického státu. Pro demokracii je životní 

                                                        
15

 Patrně na tuto funkci svobody projevu a tedy i médií samotných navázal režisér a scénárista Petr 

Václav při přebírání Ceny české filmové kritiky za nejlepší režii roku 2014, když uvedl, že kultura 

slouží k tomu, aby se tvořila otevřená a tolerantní společnost. To je podle něj jediná odpověď na to, co 

se dneska ve světě děje (záznam je dostupný v archivu České televize na webových stránkách 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11049503786-ceny-ceske-filmove-kritiky-

2014/21554215012/video/).  
16

 JÄGER, Petr a Pavel MOLEK. Svoboda projevu: demokracie, rovnost a svoboda slova. Vyd. 1. Praha: 

Auditorium, 2007, s. 18; ISBN 978-80-903786-5-0. 
17

 Tamtéž. 
18

 JÄGER, Petr a Pavel MOLEK, ref. 15, s. 14. 
19

 BARTOŇ, Michla, ref 13, s. 23. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11049503786-ceny-ceske-filmove-kritiky-2014/21554215012/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11049503786-ceny-ceske-filmove-kritiky-2014/21554215012/video/
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nutností šíření informací, myšlenek a názorů, ať už pochvalných, či kritických, proto 

aby byla veřejnost zásobena všemi dostupnými fakty nezbytnými pro vyvolání kvalitní 

debaty ve věcech celospolečenského zájmu a následného utváření názoru jednotlivců či 

k dosažení konsenzu o řízení a obstarávání věci celospolečenského zájmu.
20

  

Rozdíl mezi nedemokratickými a demokratickými vládami pak z tohoto hlediska 

spočívá v tom, že v případě demokratických vlád, kde jsou prostřednictvím voleb voleni 

zastupitelé státu, jimž občané propůjčili moc, a to včetně informací, které stát z vůle 

občanů shromažďuje, kterými disponuje a které uchovává. Z toho důvodu občan 

zůstává jejich vlastníkem a může si je kdykoli vyžádat, a to bez ohledu na to, zda se 

týkají jeho osoby.
21

 V opačném případě, tedy v nedemokratických systémech občan 

takové možnosti zpravidla nemá.  

 

2. Svobodný přístup k informacím  

 

Problematika svobodného přístupu k informacím je v této práci rozebírána až od 

konce osmdesátých let, neboť teprve tehdy se právo na informace stalo relevantním 

tématem. Ačkoliv stále platil starý tiskový zákon, došlo v něm k několika klíčovým 

změnám, a to především vypuštění pasáže o vedoucí úloze KSČ uvedené v preambuli 

zákona a také k prohlášení cenzury za nepřípustnou.
22

 S tím souvisí rovněž 

transformace českých médií, během níž došlo k přechodu od autoritářského modelu 

řízení médií k systému, v němž jsou masová média především „institucí svobody 

projevu a fórem (veřejným prostorem) sloužícím k diskusím o věcech veřejného 

zájmu“.
23

 Jistě by bylo možné zabývat se touto problematikou i v předchozím období, 

nicméně to by se již jednalo o práci historickou. Informační právo v současné podobě 

skutečně začalo v českých reáliích fungovat až po roce 1989.   

Právě po tzv. Sametové revoluci se začala uplatňovat i doktrína lidských práv, 

ve které má právo na informace svou základní oporu. Výše uvedené teoretické úvahy 

                                                        
20

  Citováno z nálezu Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2005 sp. zn. IV. ÚS 146/04, dostupného na: 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=48119&pos=1&cnt=1&typ=result.  
21

 KUŽÍLEK, Oldřich. Svoboda informací: Svobodný přístup k informacím v právním řádu České 

republiky. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2002, s. 13; ISBN 80-720-1318-1. 
22

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, Žurnalistika a komunikace; s. 369 až 370, ISBN 978-802-

4730-288. 
23

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ, ref. 20, s. 368. 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=48119&pos=1&cnt=1&typ=result
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tak našly v českém prostředí odraz především v Listině základních práv a svobod. 

Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Tak stanoví čl. 17 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod. Podobně pak podle stejného článku platí, že svoboda projevu 

a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření 

v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnosti 

státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Konečně podle čl. 17 

odst. 5 Listiny jsou státní orgány a orgány územní samosprávy povinny přiměřeným 

způsobem poskytovat informace o své činnosti. 

V této souvislosti je třeba připomenout Úmluvu o ochraně lidských práv 

a základních svobod, jež ve svém čl. 10 stanoví, že každý má právo na svobodu projevu. 

Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo 

myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Výkon těchto 

svobod, protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, nicméně může podléhat takovým 

formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou 

nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti 

nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo 

morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo 

zachování autority a nestrannosti soudní moci. Podobně pak dle Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech má každý právo na svobodu projevu. Toto právo 

zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu. 

Užívání práv zde uvedených s sebou ovšem nese zvláštní povinnosti a odpovědnost, 

a proto může podléhat určitým omezením.  

Takto je stanoven ústavní rámec práva na informace. Podle bývalé ústavní 

soudkyně a nynější senátorky Elišky Wagnerové garantuje čl. 17 Listiny základních 

práv a svobod právo na informace jako právo politické, jehož účelem je zajištění 

možnosti veřejnosti účastnit se rozhodovacích procesů. Je tedy jednou z podmínek 

umožňujících zapojení občanů do mocenské hry.
24

 Aby se však potřebné informace 

dostaly do širšího povědomí, je zapotřebí, aby byl stanoven určitý právní rámec, na 

jehož základě je možné se těchto informací dožadovat.   

                                                        
24

 Odlišné stanovisky soudkyně Elišky Wagnerové k nálezu Pl. ÚS 31/03 ze dne 11. 2. 2004, vyhlášený 

ve Sbírce zákonů pod č. 105/2004 Sb.; dostupný na webových stránkách Ústavního soudu: 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=90&pos=5&cnt=5&typ=result.  

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=90&pos=5&cnt=5&typ=result
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Zákon o svobodném přístupu k informacím, byl schválen dne 28. 5. 1999, a to 

s účinností ode dne 1. 1. 2000. Lidé samozřejmé využívali práva na informace také před 

přijetím tohoto zákona, nicméně jak vyplývá z důvodové zprávy
25

 k tomu zákonu, 

nebylo to nijak efektivní. Právní úprava byla rozdrobená v dílčích předpisech, které 

obsahovaly pouze úpravu některých specifických problémů. Již v úvodu práce byl 

připomenut jakýsi novinářský monopol na získávání informací zakotvený ve starém 

tiskovém zákoně. V současné době tomu tak již díky zákonu o svobodném přístupu 

k informacím není. 

K samotnému poskytování informací je možné přistupovat ze dvou pohledů, 

a to z pohledu principu diskrétnosti nebo principu publicity.
26

 V případě principu 

diskrétnosti právní norma stanoví, které informace a za jakých podmínek je možné 

poskytnout s tím, že ostatní informace se zásadně neposkytují. Jak uvádí Oldřich 

Kužílek, spolutvůrce zákona o svobodném přístupu k informacím, typickým případem 

takové podmínky je například vztah žadatele k dané informaci, potřeba vědět, popřípadě 

zvláštní zájem na získání dané informace.  

Princip publicity pak předpokládá poskytování všech informací, jejichž 

poskytnutí není zákonem zakázáno. V tomto případě právní normy stanoví omezení 

práva na informace jakožto ústavního práva, která však nesmějí být zneužívána 

k účelům odlišným od těch, které mají sledovat. Nejčastějšími důvody pro omezení 

práva na informace pak jsou ochrana osobních údajů a soukromí, utajených informací 

či obchodního tajemství. 

Důvodem přijetí tohoto zákona tedy bylo vytvoření takové právní normy, která 

by garantovala přechod od principu diskrétnosti k principu publicity. Je nutno dodat, že 

k tomuto přechodu došlo teoreticky již přijetím zmíněné Listiny základních práv 

a svobod, nicméně teprve díky zákonu o svobodném přístupu k informacím byl tento cíl 

zcela naplněn.
27

 Zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví již v úvodních 

ustanoveních, že státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a instituce 

poskytují veškeré informace, které se vztahují k jejich působnosti. Podobně pak 

                                                        
25

 Důvodová zpráva k senátnímu návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších 

zákonů je dostupná na webových stránkách Poslanecké sněmovny ČR: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=16&CT1=0. 
26

 KUŽÍLEK, Oldřich, ref. 19, s. 15. 
27

 Tamtéž. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=16&CT1=0
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subjekty, jimž zákon svěřil rozhodování o právech a povinnostech fyzických 

a právnických osob v oblasti veřejné správy (tedy například profesní komory, notáři, 

exekutoři, nebo neveřejné vysoké školy), poskytují všechny informace vztahující se 

k této rozhodovací pravomoci. Vzhledem k tomu tedy již není důležité, z jakého důvodu 

žadatel o dané informace žádá, neboť povinný subjekt přistupuje ke každému žadateli 

stejně, a to bez ohledu na důvody podání žádosti. 

 

2.1. Zveřejňování informací 

 

Vyřizování žádostí o informace je pouze jednou z cest, jak je možné informace 

veřejnosti poskytovat.
28

 Vzhledem k tomu, že právě žádosti o informace a jejich 

vyřizování představují důležitější část této bakalářské práce, je vhodné nejprve 

připomenout institut zveřejňování informací. Ke zveřejňování informací přistupuje 

povinný subjekt z vlastní iniciativy (nejčastěji se jedná o nejrůznější statistické údaje), 

nebo proto, že mu to ukládá zákon. Povinné zveřejňování informací je vlastně odrazem 

již výše zmiňované zásady zakotvené v čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. 

Jedná se o ty nejzákladnější informace o povinném subjektu, jako je důvod a způsob 

založení, popis organizační struktury, kontaktní informace či výroční zprávy. Tyto 

informace jsou pak zveřejňovány na informačních deskách daného subjektu, a to jak 

v listinné, tak elektronické podobě.
29

  

Kromě toho je třeba mezi povinně zveřejňované informace zařadit rovněž 

informace poskytnuté konkrétnímu žadateli na žádost. To tedy znamená, že poskytne-li 

povinný subjekt žadateli požadovanou informaci, měl by jí rovněž zveřejnit způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, typicky na své elektronické informační desce. S ohledem 

na ustanovení § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím
30

 lze dovodit zamýšlený 

smysl této povinnosti, a to zjednodušení práce povinným subjektům, které by pro příště 

mohly žadatele rovnou odkázat na konkrétní umístění zveřejněné informace. V této 

                                                        
28

 Z ustanovení § 4 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím totiž vyplývá, že povinné subjekty 

poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. 
29

 Jako příklad lze odkázat na webové stránky jakéhokoli povinného subjektu, viz například 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&v=1, kde Ministerstvo spravedlnosti ČR 

zveřejňuje tyto informace v sekci Pro veřejnost, v položce Povinně zveřejňované informace. V této 

struktuře pak mají povinnost zveřejňovat uvedené informace všechny povinné subjekty.  
30

 Citované ustanovení InfZ předvídá, že pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí 

zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo 

poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledávání a získání zveřejněné informace. 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&v=1
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souvislosti však lze odkázat na diplomovou práci Jakuba Michálka s názvem Povinné 

zveřejňování informací, v níž Michálek dospěl k závěru, že tuto povinnost dodržuje 

pouze mizivé procento povinných subjektů.
31

 

   

2.2. Žádosti o informace 

 

 Zveřejněné informace tak mohou sloužit jako základ pro získání požadovaných 

informací. Ne vždy je však možné najít přesně to, co novinář ke své práci potřebuje, 

a proto mu nezbývá, než podat žádost o informace. Vzhledem k tomu, že vyřízení 

žádosti o informace by mělo představovat rychlejší proces, než postup v klasickém 

správním řízení, je možné podat žádost o informace nejen písemně, ale také ústně, 

popřípadě elektronicky bez nutnosti použití zaručeného elektronického podpisu. 

V současné době, kdy internet využívá téměř sedm domácností z deseti,
32

 tak zaslání 

elektronické žádosti o informace představuje velmi jednoduchý proces.   

Žádost o informace samozřejmě musí obsahovat určité náležitosti, jako je jméno, 

příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa pro 

doručování. Z žádosti by rovněž mělo být zřejmé, jakému subjektu je vlastně určena 

a čeho se žadatel domáhá. V případě, že žádost tyto náležitosti neobsahuje, musí úřad 

žadatele vyzvat k jejímu doplnění, popřípadě k upřesnění žádosti. Teprve poté započne 

běžet lhůta k jejímu vyřízení. Je zřejmé, že již v této etapě může dojít k umělému 

prodlužování lhůty k vyřízení žádosti, neboť není nic jednoduššího, než si od žadatele 

vyžádat upřesnění žádosti, protože povinný subjekt jí údajně neporozuměl. Je proto 

příhodno, aby si žadatel vždy řádně rozmyslel, o jaké informace žádá a svou žádost 

formulovat stručně ale výstižně. 

  

2.3. Vyřizování žádostí o informace 

 

Vyřizování žádosti představuje proces, který by měl být méně formální, 

pružnější a rychlejší než klasické správní řízení, o čemž svědčí také možnost poskytnutí 

                                                        
31

 Viz MICHÁLEK, Jakub. Povinné zveřejňování informací. Diplomová práce. Právnická fakulta UK v 

Praze. Vedoucí práce Mgr. František Korbel, Ph.D. 
32

 Z šetření provedeného Českým statistickým úřadem vyplývá, že v roce 2013 bylo v České republice 

celkem 67% domácností, jež měly přístup k internetu, viz 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_pm.  

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_pm
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informace na elektronickou adresu pro doručování, popřípadě možnost ústního podání 

stížnosti, jež je následně zaznamenána do příslušného spisu.
33

 Na druhou stranu je však 

třeba poukázat na skutečnost, že povinný subjekt má na vyřízení podané žádosti lhůtu 

15 dnů, kterou navíc může ve vymezených případech prodloužit až o dalších 10 dnů.
34

 

Málokterý novinář má však prostor na to, aby čekal 25 dnů na informace, které by 

následně použil ke své práci. Z této skutečnosti pak vyplývá předpoklad, že novináři se 

budou primárně snažit získat požadované informace běžnou cestou přes tiskové mluvčí 

daného úřadu a zákon o svobodném přístupu k informacím budou využívat v omezené 

míře.  

V poslední době je v médiích často diskutována problematika platů nejen 

veřejných činitelů ale zaměstnanců ve veřejné sféře vůbec. Objevila se také kauza 

spojená s amnestií prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013, kdy se Tomáš Němeček 

pokoušel zjistit informace o tom, kdo je vlastně původce tohoto rozhodnutí. Zmínit lze 

rovněž bohatou činnost Davida Havlíka, jenž prostřednictvím webových stránek 

Informace pro všechny (www.infoprovsechny.cz) obesílá povinné subjekty se svými 

žádostmi o informace.
35

 Toto jsou pouze ilustrativní případy, v nichž autoři využili 

svobodný přístup k informacím. 

 

2.4. Omezení přístupu k informacím 

 

 Zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví v souladu s čl. 17 odst. 4 

Listiny základních práv a svobod
36

 výjimky, kdy úřady informace poskytnout nesmí, 

nebo nemusí. Formulace „nesmí, nebo nemusí“ nebyla zvolena náhodou, sám zákon 

o svobodném přístupu k informacím totiž taková omezení rozlišuje. Důležité je to 

                                                        
33

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2013 č.j. 6 Ans 16/2012-67, viz: 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0016_6Ans_12_20130515133750_prevedeno.pd

f.  
34

 Ustanovení § 14 odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím vyjmenovává případy, jako jsou 

vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny 

vyřizující žádost, vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací 

požadovaných v jedné žádosti, popřípadě také nutnost konzultace s jiným povinným subjektem, nebo 

mezi dvěma či více složkami téhož povinného subjektu. 
35

 Pouze pro ilustraci lze uvést, že Havlík obeslal ke dni 5. 1. 2015 již 2.219 dotazů z celkových 3.628 

žádostí všech žadatelů (http://www.infoprovsechny.cz/user/david_havlik).  
36

 Čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod stanoví, že „svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit 

informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu 

práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a 

mravnosti“. 

http://www.infoprovsechny.cz/
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0016_6Ans_12_20130515133750_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0016_6Ans_12_20130515133750_prevedeno.pdf
http://www.infoprovsechny.cz/user/david_havlik


 
 

14 
 

především z toho důvodu, že i v případě informace, jež poskytnuta být nemusí, je nutné 

uvážit, zda je odepření takové informace skutečně nezbytné. Povinný subjekt tedy 

nejprve posoudí, zda se na požadovanou informaci nevztahuje některé ze zákonných 

omezení, takovou část informace vyloučí – typicky se jedná o jména fyzických osob 

uvedených ve smlouvách či rozhodnutích – zbytek dokumentu však musí žadateli 

poskytnout. 

Kromě již zmíněné ochrany osobních údajů a soukromí je možné mezi další 

důvody pro neposkytnutí požadované informace zmínit ochranu utajovaných informací, 

obchodního tajemství, nebo o informací specifikující majetkové poměry osoby, jež není 

povinným subjektem. Zákon o svobodném přístupu k informacím dále stanoví, že 

povinné subjekty neposkytují informace, které získaly od třetí osoby při plnění úkolů 

v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě 

zvláštního právního předpisu. Typicky se jedná o kontrolní činnost České obchodní 

inspekci, či Komise pro cenné papíry. Dále se neposkytují informace o probíhajícím 

trestním řízení, o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou rozsudků, nebo například 

informace o plnění úkolů zpravodajských služeb, či informace o činnosti Ministerstva 

financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcích.
37

 

 

2.5. Odmítnutí žádosti o informace 

 
Pokud povinný subjekt žádost o informace byť i jen částečně odmítne, musí 

vydat rozhodnutí s řádným odůvodněním. V případě, že žadatel s tímto rozhodnutím 

nesouhlasí, může se obrátit na nadřízený orgán, který napadené rozhodnutí posoudí 

v rámci odvolacího řízení. Ani jeho rozhodnutí nemusí být konečné, neboť žadatel má 

možnost napadnout rozhodnutí nadřízeného orgánu žalobou. Pokud tedy novinář chce 

a je dostatečně vytrvalý, má možnost se k požadovaným informacím dostat.  

To je pravděpodobně ten důvod, proč se novináři rozhodnou postupovat dle 

zákona o svobodném přístupu k informacím a riskovat, že se k požadovaným 

                                                        
37

 Zákon o svobodném přístupu k informacím specifikuje i další omezení práva na informace, nicméně 

vzhledem k zaměření bakalářské práce není uvedení jejich úplného výčtu relevantní. Pouze pro 

úplnost lze odkázat na ustanovení §§ 7 až 11 zákona o svobodném přístupu k informacím, kde jsou 

tato omezení specifikována. 
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informacím dostanou později, než by tomu bylo za jiných okolností. V současné době 

totiž Nejvyšší správní soud, jenž sjednocuje rozhodovací činnost soudů v problematice 

práva na informace, a potažmo i Ústavní soud přispívají ke stále otevřenějšímu prostředí 

českých úřadů a podporují právo na informace i tam, kde to dříve bylo nemyslitelné. 

V této souvislosti lze zmínit potvrzení práva veřejnosti na získávání informací 

týkajících se komunistické minulosti soudců, nebo podrobnějších informací o činnosti 

osob působících ve veřejné sféře.  

 

2.6. Další možnosti vyřízení žádosti o informace 

 

 V zásadě platí, že realizace ústavního práva na svobodný přístup k informacím 

nemůže být podmiňována hrazením nákladů za poskytnutí informace, neboť v opačném 

případě by docházelo ke znevýhodňováním žadatelů, kteří možnost uhradit dodatečné 

náklady nemají. I přes to mají povinné subjekty možnost podmínit poskytnutí 

požadovaných informací zaplacením nákladů spojených s vyřízením žádosti. Záměrem 

zákonodárce bylo předejít neúměrnému finančnímu zatěžování povinného subjektu 

v případech zvýšeného zájmu o určitý druh informací, popřípadě jde-li o obsáhlé 

informace.
38

 Tato možnost však není bezbřehá, neboť úřad si může od žadatele vyžádat 

pouze úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat 

a s odesláním informací žadateli.  

Tyto položky většinou při stanovení výše úhrady problém nedělají. Zákon 

o svobodném přístupu k informacím však rovněž připouští možnost vyžádat si úhradu 

tzv. mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací. Tento pojem však již definován 

není. Podpůrně je možné využít zmiňované důvody pro prodloužení lhůty k vyřízení 

žádosti, nicméně vždy je třeba vycházet z konkrétních podmínek jednotlivých 

povinných subjektů.  

Vzhledem k nedefinovanému významu tohoto pojmu používají povinné subjekty 

v některých případech úhradu nákladů danou mimořádně rozsáhlým vyhledáváním 

informací k odrazení žadatelů, neboť od nich požadují úhradu i v takových případech, 

kdy na to nemají nárok. Samozřejmě i v tomto případě má žadatel možnost obrátit se na 

                                                        
38

 Důvodová zpráva k senátnímu návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších 

zákonů je dostupná na webových stránkách Poslanecké sněmovny ČR: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=16&CT1=0. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=16&CT1=0
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nadřízený orgán a požádat ho o posouzení výše úhrady, nicméně to vede k dalšímu 

prodlužování řízení. Prostředek úhrady nákladů se tak stává dalším způsobem, jak se 

povinné subjekty snaží zprostit povinnosti poskytovat informace, jimiž disponují. 

V této souvislosti lze připomenout nedávný případ, kdy Městský soud v Praze 

odsoudil Romana Janouška za trestný čin těžkého ublížení na zdraví. Vzhledem k tomu, 

že se jednalo o dlouho očekáváné rozhodnutí v dané věci, vyžádal si ho nejeden žadatel 

o informace. Městský soud v Praze si od všech žadatelů vyžádal úhradu nákladů ve výši 

400,- Kč, jež mu vznikly v důsledku anonymizace celkem 62 stran textu. Problém 

spočívá v tom, že povinný subjekt si může vyžádat úhradu pouze takových výdajů, které 

s vyřízením žádosti skutečně měl. Vzhledem k tomu, že Městský soud v Praze k této 

úhradě vyzval všechny zájemce o daný rozsudek, a to i přes to, že náklady spojené 

s anonymizací již byly uhrazeny a anonymizovaný rozsudek byl prvnímu žadateli dávno 

poskytnut, jedná se zjevně o překročení oprávnění daného soudu. Minimálně od 

okamžiku vyřízení žádosti prvního žadatele měl totiž Městský soud v Praze rozhodnutí 

v anonymizované podobě k dispozici.
39

  

Z výše uvedeného je tak zřejmé, že ačkoliv byl zákon o svobodném přístupu 

k informacím přijat jako nástroj k realizaci základního ústavního práva, prohloubení 

důvěry veřejnosti ve státní orgány a v neposlední řadě k posílení možnosti veřejnosti 

účastnit se na fungování veřejné moci, ne vždy se tak skutečně děje. Ačkoliv zákon 

předvídá přesně stanovené postupy a přesně vyjmenovává okolnosti, za kterých není 

možné požadované informace poskytnout, povinné subjekty si vždy najdou cestu, jak 

informace neposkytnout. Média však mohou dosáhnout svého cíle alespoň tím, že na 

tyto praktiky poukážou, neboť i nezákonné neposkytnutí požadovaných informací může 

svědčit o tom, že se povinný subjekt snaží něco zatajit. 

                                                        
39

 Jak vyplývá z příspěvku Michala Tuláčka na webových stránkách právního portálu Právní prostor 

„Kolikrát je třeba anonymizovat rozsudek?“ (http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-

pravo/kolikrat-je-treba-anonymizovat-rozsudek), požádalo o tentýž rozsudek sedm žadatelů. Městský 

soud v Praze vybral za poskytnutí daného rozsudku celkem 1.600,- Kč s tím, že 1.200,- Kč bylo 

uhrazeno po prvním poskytnutí informace. Z takto poskytnuté informace však nelze vydedukovat, zda 

se žadatelů na povinný subjekt neobrátili v jeden den, a proto je všechny povinný subjekt vyzval 

k úhradě. Více zarážející však je skutečnost, že z uvedeného článku vyplývá, že k výzvě byli vyzváni i 

ti, kteří o rozsudek skutečně požádali až po vyřízení předchozích žádostí.     

http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/kolikrat-je-treba-anonymizovat-rozsudek
http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/kolikrat-je-treba-anonymizovat-rozsudek
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Konkrétní případy 
 

 

Pro účely této bakalářské práce byli osloveni jedni z předních českých novinářů 

se žádostí o poskytnutí svého pohledu na danou problematiku a komentáře k některým 

svým článkům, jež mohly vzniknout právě díky svobodnému přístupu k informacím. 

Vzhledem k jejich vstřícnosti se podařilo zmapovat některé zajímavé kauzy, jimž se 

česká média několik měsíců věnovala.  

Prvním osloveným je dnes již příležitostný novinář, jinak také právník 

a v poslední době rovněž zastupitel Prahy 8 Tomáš Němeček. Na poli svobodného 

přístupu k informacím je jedním z nejúspěšnějších novinářů vůbec. K tomu lze 

připomenout jeho vyhrané spory s Kanceláří prezidenta republiky, Českou televizí nebo 

Úřadem vlády.  

Dalším osloveným byl Radek Kedroň, nynější vedoucí serveru Lidovky.cz, jenž 

v minulosti pracoval v Hospodářských novinách, či MF DNES. Kedroň stojí mimo jiné 

za každoročním sledováním platů a odměn vyplacených vysoce postaveným státním 

úředníkům. Donutil rovněž Poslaneckou sněmovnu ke zveřejnění jmen tzv. létajících 

politiků, a od Ministerstva financí ČR se snažil získat seznamy subjektů, jimž byly 

uděleny dotační a daňové odpustky. Jedná se samozřejmě o pouhý výběr z jeho 

úspěšných kauz, nicméně pro tuto bakalářskou práci jsou to ty nejdůležitější.  

V dobách, kdy Kedroň působil v Hospodářských novinách, často spolupracoval 

se svým kolegou Vojtěchem Blažkem. Novinář, jenž za sérii článků, v nichž 

upozorňoval a postupně odhaloval manipulace na Pozemkovém fondu, získal cenu v 

kategorii Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek psané žurnalistiky v soutěži 

Novinářská cena 2012. Pro účely této práce mě upozornil především na nejasnosti 

kolem zakázky v hodnotě 1,8 miliardy korun vypsané Institutem pro klinickou 

a experimentální medicínu. S jeho jménem je rovněž spojeno získávání informací 

o platech a odměnách veřejných zaměstnanců. 

Od každého z uvedených pánů byly vybrány takové případy, na nichž je možné 

prezentovat, že ne vždy vede k získání informací přímá cesta. V každé z níže 

rozebíraných kauz se oslovené úřady bránily před poskytnutím informací jiným 

způsobem. Již výše bylo uvedeno, že mezi časté důvody odmítnutí žádosti o informace 
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patří ochrana osobních údajů, obchodního tajemství či ochrana nezávislosti soudu. Jak 

bude doloženo níže, k tomuto výčtu „překážek“ lze přičíst rovněž stanovení výše úhrady 

za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.  

Ochrana obchodního tajemství hrála hlavní roli v kauze obřího tendru Institutu 

klinické a experimentální medicíny. V případě získávání informací o tzv. létajících 

poslancích a udělování občanství vybraným osobám na základě výjimky se oba 

dotázané úřady odvolávaly na ochranu osobních údajů. Když už ani tyto důvody 

odepření informací o daňových a dotačních odpustcích a seznamu osob, jimž bylo 

uděleno občanství, povinnému subjektu nepomohly, vyměřily žadateli tak velkou 

úhradu, o níž předpokládaly, že ji nebude schopen uhradit. Poskytování informací 

o platech a odměnách státních zaměstnanců je pak kategorií sama pro sebe, neboť 

ačkoliv zákon hovoří zcela jasně a tyto informace přikazuje poskytovat, do dnešního 

dne se tak na některých úřadech stále neděje.
40

 Zároveň se jedná o téma, které je velmi 

aktuální, neboť se v médiích objevuje na počátku každého roku znovu. 

                                                        
40

 Na konkrétní chyby v poskytování informací o platech úředníků bude poukázáno v příslušné kapitole, 

v této souvislosti lze připomenout například neustálé odmítání řádného zveřejnění platů zaměstnanců 

Kanceláře prezidenta republiky (KUDLÁČKOVÁ, Lucie. Potvrzeno: Mynář bere 120 tisíc čistého. 

Šéfové odborů až 80. Aktuálně.cz [online]. 2015 [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: 

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/potvrzeno-mynar-bere-120-tisic-ostatni-platy-hrad-

taji/r~d2118842e73d11e488b0002590604f2e/), nebo například názor Ministerstva pro místní rozvoj, 

který stále čeká na rozhodnutí vyšší autority, než je Nejvyšší správní soud (viz MAZANCOVÁ, Hana. 

Tajný rezort místního rozvoje. Odmítl. Lidovky.cz [online]. 2015 [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: 

http://www.lidovky.cz/tajny-rezort-mistniho-rozvoje-odmita-zverejnit-jmena-odmenenych-p95-

/zpravy-domov.aspx?c=A150220_164302_ln_domov_hm). 

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/potvrzeno-mynar-bere-120-tisic-ostatni-platy-hrad-taji/r~d2118842e73d11e488b0002590604f2e/
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/potvrzeno-mynar-bere-120-tisic-ostatni-platy-hrad-taji/r~d2118842e73d11e488b0002590604f2e/
http://www.lidovky.cz/tajny-rezort-mistniho-rozvoje-odmita-zverejnit-jmena-odmenenych-p95-/zpravy-domov.aspx?c=A150220_164302_ln_domov_hm
http://www.lidovky.cz/tajny-rezort-mistniho-rozvoje-odmita-zverejnit-jmena-odmenenych-p95-/zpravy-domov.aspx?c=A150220_164302_ln_domov_hm
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3. Ochrana osobních údajů 

 
 Nejčastěji zmiňovaným důvodem, proč není možné informace žadateli 

poskytnout, je ochrana osobních údajů. Podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím platí, že „informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 

soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s 

právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“.
41

 V případě příjemců veřejných 

prostředků však platí, že úřady musí o tomto příjemci poskytnout základní osobní údaje 

v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel 

a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.
42

   

 

3.1. Tzv. létající poslanci 

 

 Svého času se na ochranu osobních údajů odvolával mimo jiné také vedoucí 

Kanceláře Poslanecké sněmovny Petr Kynštetr, a to když se Radek Kedroň snažil zjistit, 

kteří poslanci využívají možnosti bezplatného létání na trase Praha – Ostrava.
43

 Ke 

zveřejňování seznamu tzv. létajících poslanců docházelo až do roku 2003, kdy 

Poslanecká sněmovna zveřejnila, že v předcházejícím roce bylo proplaceno více než 

600 letů včetně uvedení jmenného seznamu těchto poslanců.
44

 I poté se novináři snažili 

zjistit, jací poslanci si letenky na této trase nechávají proplatit, nicméně Kynštetr tenkrát 

odmítal tyto informace poskytnout s ohledem na bezpečnostní důvody. „Vzhledem 

k existujícím bezpečnostním rizikům není kancelář oprávněna sdělovat podrobnosti 

o cestách jednotlivých členů Sněmovny na konkrétní jednání,“ doplnil k tomu ředitel 

odboru hospodářské správy Kanceláře Poslanecké sněmovny Milan Hybš.
45

   

                                                        
41

 Ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odkazuje především na 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a dále na příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
42

 Ustanovení § 8b odst. 1 a 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
43

 Náhrada vnitrostátních letů poslancům vyplývala z ustanovení § 9 zákona č. 236/1995 Sb., o platu 

a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních 

orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. 
44

 POKORNÝ, Marek. Nejezdím vlakem, ale létám. Je to pohodlnější, hájí se poslankyně. Hospodářské 

noviny [online]. 22. 1. 2010 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-40117950-

nejezdim-vlakem-ale-letam-je-to-pohodlnejsi-haji-se-poslankyne. 
45

 KIJONKA, Radim. Sněmovna tají, kolik koupila poslancům letenek do Ostravy. Novinky.cz [online]. 

4. 5. 2004 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/31219-snemovna-taji-kolik-

koupila-poslancum-letenek-do-ostravy.html. 

http://domaci.ihned.cz/c1-40117950-nejezdim-vlakem-ale-letam-je-to-pohodlnejsi-haji-se-poslankyne
http://domaci.ihned.cz/c1-40117950-nejezdim-vlakem-ale-letam-je-to-pohodlnejsi-haji-se-poslankyne
http://www.novinky.cz/domaci/31219-snemovna-taji-kolik-koupila-poslancum-letenek-do-ostravy.html
http://www.novinky.cz/domaci/31219-snemovna-taji-kolik-koupila-poslancum-letenek-do-ostravy.html
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 Na počátku roku 2010 upozornila Česká televize
46

  na skutečnost, že v roce 2009 

bylo proplaceno celkem 190 letenek na trase Praha – Ostrava v celkové hodnotě 1,5 

milionu korun. V předcházejícím roce se mělo jednat o 228 letenek v hodnotě 1,8 

milionu korun. V roce 2007 bylo proplaceno dokonce 328 letenek, které celkem stály 

2,27 milionu korun. Vzhledem k tomu, že poslanci měli ze zákona nárok na náhrady za 

cestovné dosahující až 34.000,- Kč měsíčně, přičemž tyto letenky jim byly propláceny 

kanceláří Senátu, popřípadě Poslanecké sněmovny, nad rámec těchto náhrad, vzbudila 

tato praxe značnou nevoli. Kromě toho je nutné připomenout, že poslanci mohou zcela 

zdarma využívat hromadnou dopravu, tedy také vlaky.
47

 Když v srpnu 2010 ohlásila 

předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová nutnost zmrazit výdaje za 

celkem 15,6 milionu korun, zrušení proplácení vnitrostátních letenek bylo jedno ze 

zmiňovaných položek, kde by bylo možné v následujícím roce ušetřit. 
48

 

 Když pak Kedroň zjistil, že hned na příští schůzi přicestoval jeden z poslanců 

letadlem, přičemž na zpáteční cestu se k němu měl přidat další poslanec, požadoval po 

vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny sdělení, o které poslance se jedná a proč 

poslanci cestují letadlem i přes výše uvedené prohlášení předsedkyně Sněmovny 

Němcové. Dozvěděl se, že „letenky Praha – Ostrava nejsou předmětem okamžitých 

úspor, protože nejprve musí být změněn zákon, který na leteckou vnitrostátní přepravu 

poskytuje právní nárok“. Nabízela se otázka, proč se poslanci neuskromní dobrovolně, 

nicméně když Kedroň požádal o sdělení jmen těchto poslanců, aby je mohl s tímto 

dotazem oslovit, Kynštetr mu sdělil, že „tyto detaily nelze poskytnout s odvoláním na 

zákon o ochraně osobních údajů“. 
49

  

 S tímto tvrzením se však Kedroň neztotožnil, a proto se na Kancelář Poslanecké 

sněmovny obrátil se žádostí podanou dle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Nicméně ani v tomto případě nebyl úspěšný, neboť odpověď zněla: „Na základě 

kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů jsme museli přijmout opatření, kdy tyto 

                                                        
46

 Létající poslanci stáli daňové poplatníky 1,5 milionu korun. Česká televize [online]. 21. 1. 2010 [cit. 

2015-04-26]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/78590-letajici-poslanci-stali-

danove-poplatniky-1-5-milionu-korun/. 
47

 Ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených 

s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců 

Evropského parlamentu. 
48

 Sněmovna musí šetřit, v hledáčku jsou zahraniční cesty. Česká televize [online]. 6. 8. 2010 [cit. 2015-

04-26]. Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/97811-snemovna-musi-setrit-v-

hledacku-jsou-zahranicni-cesty/. 
49

 Obě citace uvedeny v: KEDROŇ, Radek a Adéla ZICHÁČKOVÁ. Poslancům otrnulo. Zamluvili si 

lety na lince Ostrava-Praha. Hospodářské noviny. 10. 8. 2010, s. 5. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/78590-letajici-poslanci-stali-danove-poplatniky-1-5-milionu-korun/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/78590-letajici-poslanci-stali-danove-poplatniky-1-5-milionu-korun/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/97811-snemovna-musi-setrit-v-hledacku-jsou-zahranicni-cesty/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/97811-snemovna-musi-setrit-v-hledacku-jsou-zahranicni-cesty/
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osobní údaje můžeme uchovávat pouze po dobu volebního období. Z toho důvodu jsou 

veškeré osobní údaje za minulé volební období již anonymizovány.“
50

Kancelář 

Poslanecké sněmovny tedy připustila povinnost poskytovat informace o tom, kteří 

poslanci využívali možnosti proplácení vnitrostátních letenek, nicméně podle jejího 

názoru dopadá tato povinnost pouze na současné poslance. Pokud jde o informace 

týkající se předcházejících volebních období, ty musely být údajně na základě příkazu 

Úřadu pro ochranu osobních údajů anonymizovány. Když však Kedroň v souvislosti 

s tímto tvrzením obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů, bylo mu sděleno, že jejich 

kontrola se týkala pouze osobních údajů návštěvníků Poslanecké sněmovny.
51

  

 O Kedroňově odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti pak rozhodoval sám 

Kynštetr, který samozřejmě rozhodnutí o odmítnutí žádosti potvrdil. Ve svém 

rozhodnutí argumentoval tím, že „počet uskutečněných letů jednotlivými poslanci mohl 

mít snad určitou vypovídací hodnotu o jejich veřejné činnosti v době, kdy vykonávali 

svůj mandát v 5. volebním období, ale žadatel svou otázku položil až po jeho skončení. 

Nyní ve vztahu k 5. volebnímu období nikdo z bývalých poslanců tohoto zasedání 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky veřejně činnou osobou není“.
52

  

 O tom, že tyto informace je nutné veřejnosti poskytovat, mluvil hned v srpnu 

2010 již výše zmiňovaný expert na problematiku svobodného přístupu k informacím 

Oldřich Kužílek. „Sdělení vedoucího kanceláře sněmovny je pokračující komedií při 

neoprávněném utajování informací,“ uvedl Kužílek. K tvrzení Kanceláře Poslanecké 

sněmovny o nutnosti anonymizovat staré údaje s ohledem na zákon o ochraně osobních 

údajů pak připomněl, že zákon požaduje uchovávat osobní údaje po dobu, která je 

nezbytná k účelu jejich zpracování. „Účelem zpracování v tomto případě je především 

nakládání s veřejnými prostředky, tedy s rozpočtem sněmovny. Tento účel samozřejmě 

nekončí s uplynutím volebního období – to je zcela fantazijní a ‛ulítlá‛ myšlenka,“ uvedl 

Kužílek.
53

 Soud však o nároku Radka Kedroně na poskytnutí těchto informací rozhodl 

až po více jak 4 letech, kdy zrušil obě rozhodnutí vydaná Kanceláří Poslanecké 
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sněmovny, jimiž jeho žádost o informace odmítla.
54

 Teprve dne 30. 4. 2015 se tak 

veřejnost dozvěděla, kdo vlastně při cestování na jednání Poslanecké sněmovny 

využíval leteckou přepravu a nechal si tyto náklady proplácet Kanceláří Poslanecké 

sněmovny.
55

 

 

3.1.1. Posouzení věci 

 

 Zákon o ochraně osobních údajů stanoví povinnost poskytovat osobní údaje 

pouze se souhlasem subjektu údajů. Nicméně obsahuje rovněž některé výjimky, kdy 

tohoto souhlasu není třeba. Jednou z nich je případ, kdy se poskytované osobní údaje 

týkají veřejně činné osoby, funkcionáře či zaměstnance veřejné správy, které vypovídají 

o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.
56

 Je 

nade vši pochybnost, že informace o proplácení letenek Kanceláří Poslanecké 

sněmovny jednotlivým poslancům vypovídá o jejich úřední činnosti, a proto je možné 

poskytnout jí bez souhlasu jednotlivých poslanců.  

 Nicméně i v případě, kdy by se o poslance Poslanecké sněmovny nejednalo, 

bylo by nutné požadované informace sdělit, neboť vždy je třeba poskytnout osobní 

údaje o osobě, které byly poskytnuty veřejné prostředky. Dokonce platí, že úřad má 

povinnost nejprve posoudit, zda se v tom kterém případě nejedná o informace týkající se 

příjemce veřejných prostředků a teprve poté přistoupit k posouzení možnosti poskytnout 

informaci z hlediska předpisů na ochranu osobních údajů.
57

  

V tomto případě tedy Kancelář Poslanecké sněmovny pochybila rovnou dvakrát. 

Prvním chybným krokem bylo neuposlechnutí příkazu poskytnout informace o osobě, 
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jež je příjemcem veřejných prostředků. Vyplácí-li totiž Kancelář Poslanecké sněmovny 

poslanci náhradu za vnitrostátní lety, stává se příjemcem veřejných prostředků. Jak 

uvedl Nejvyšší správní soud,
58

 je nerozhodné, kdy se tímto příjemcem stal, zda to bylo 

v současném, či v minulém volebním období, jakmile se jednou osoba stane příjemcem 

veřejných prostředků, už jím bude navždy. Skutečnost, že žadatel požaduje informace 

vztahující se k minulému volebnímu období a že v současném volebním období již 

dotčení poslanci v Poslanecké sněmovně nepůsobí, je podle názoru soudu irelevantní.  

Druhé pochybení je třeba spatřovat v tom, že Kancelář Poslanecké sněmovny při 

posuzování žádosti o informace nepoužila ustanovení o možnosti poskytovat informace 

vztahující se k výkonu funkce poslance i bez jejich souhlasu. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o informace týkající se veřejné činnosti, není jejich zamlčování na místě.  

Jak již bylo naznačeno výše, proplácení vnitrostátních letů nad rámec paušálních 

náhrad za dopravu bylo negativně posuzováno ještě před vypuknutím této kauzy v roce 

2010. V momentě, kdy předsedkyně Poslanecké sněmovny Němcová prohlásila, že je 

nutné snížit výdaje Poslanecké sněmovny ve výši necelých 16 milionů a někteří 

poslanci i nadále využívali možnost nechat si lety na trase Praha – Ostrava proplácet, 

zaměřili novináři v čele s Radkem Kedroněm pozornost na toto téma. Tím, že se mu 

podrobně věnovali a upozorňovali na uvedené skutečnosti, přispěli k tomu, že zákon 

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce skutečně doznal změny 

a tuto možnost již pro příště neumožňoval.
59

  

 

3.2. Platy a náležitosti 

 
 S problematikou ochrany osobních údajů souvisí rovněž poskytování informací 

o platech a vyplacených odměnách státních úředníků. Odměňování vysokých státních 

úředníků budilo zájem novinářů vždy, když však v květnu 2011 rozhodl Nejvyšší 
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správní soud
60

 o tom, že za příjemce veřejných prostředků je třeba považovat jakoukoli 

osobu, které byla vyplacena byť i jen minimální částka z veřejných rozpočtů, mělo být 

získávání těchto informací daleko jednodušší. Zákon totiž přikazuje poskytnout 

informace o osobě, které poskytl veřejné prostředky v rozsahu jméno, příjmení, rok 

narození, obec trvalého pobytu, dále výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných 

prostředků. Právě plat a vyplacené odměny je třeba podle Nejvyššího správního soudu 

za veřejný prostředek považovat.    

Jako jedni z prvních využili toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu právě 

Radek Kedroň a Vojtěch Blažek, kteří se rozhodli zmapovat platy a prémie vyplácené 

ve státních institucích. Ačkoliv požádali o poskytnutí informací týkajících se vysoce 

postavených úředníků, policistů či šéfů státních firem, jejichž jména figurovala 

v kontroverzních případech, zjistili, že drtivá většina úřadů informace dál tají.
61

 Kedroň 

s Blažkem poukazovali na to, že „když koncem května soudci Nejvyššího správního 

soudu rozhodli, že odměny lidí placených z veřejných peněz nemohou být tajné, byl to 

průlom. Až doteď takové informace pronikaly z nitra úřadů jen pokoutně“.
62

 Upozornili 

nejen na to, že jednotlivé úřady nerespektují rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 

ale že proti němu vystoupil dokonce také Úřad na ochranu osobních údajů, jenž ve svém 

stanovisku uvedl, že „Úřad nemíní rezignovat na své dozorové kompetence“.  Úřad pro 

ochranu osobních údajů v tomto stanovisku
63

 dokonce uvedl, že Nejvyšší správní soud 

při svém rozhodování nesprávně aplikoval platné právo. Většina úřadů oslovených 

redaktory Kedroněm a Blažkem se pak na citované stanovisko odvolávala. 

Poskytnout informace odmítla téměř všechna ministerstva včetně Úřadu vlády, 

kromě Ministerstva spravedlnosti ČR, jež jako jediné požadované informace spolu 

s odůvodnění poskytlo. Díky tomu se Hospodářským novinám podařilo zjistit, že 

„ministryně Kovářová, členka úřednické udržovací vlády, dávala svému náměstku 
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Marku Görgesovi průměrné odměny 140 tisíc měsíčně. A k tomu řádný stotisícový plat - 

to vše v době, kdy se Kovářová chlubila, jak na ministerstvu šetří“.
64

  

Úřad vlády, kraje, státní Lesy ČR, magistrát a mnoho dalších jednoduše 

odpověděly, že platy a odměny nezveřejní. Prý jde o citlivé osobní údaje a zaměstnanci 

by je mohli zažalovat. České dráhy odmítly zveřejnit plat a odměny bývalého 

ombudsmana Petra Fejka, stejně jako nejvyšší vyplacené odměny bez uvedení jmen, 

neboť podle jejich názoru se na ně jako na akciovou společnost průlomový rozsudek 

nevztahoval. Ministerstvo financí zveřejnilo pouze velmi neurčité informace, když 

uvedlo, že Radek Šnábl, vysoký úředník přes arbitráže odsouzený pro daňové podvody, 

má tabulkový plat 21.360 až 33.110,- Kč měsíčně; odměny ale poskytnout odmítlo. 

Kancelář Poslanecké sněmovny sice informace o výši odměn svého vedoucího Petr 

Kynštetr sdělila, nicméně s podmínkou, že Hospodářské noviny tyto informace nesmí 

dále šířit. 
65

  

Mluvčí Úřadu vlády Jan Osúch k žádosti o poskytnutí informace týkající se 

odměn uvedl, že „informace o odměnách vyplacených jednomu konkrétnímu 

zaměstnanci nevypovídají nic o transparentnosti vynakládání veřejných prostředků a 

nepřispěly by k realizaci dohledu veřejnosti nad výkonem státní správy“.
66

 „Nelze si 

představit nic než rozvrat vztahů na pracovišti, narušení vazeb, rodinných, sousedských, 

přátelských a dalších. Nedozírnost škod způsobených tímto poskytnutím informace nelze 

dohlédnout,“ odůvodnil odmítnutí žádosti Krajský úřad kraje Vysočina. Podle názoru 

tehdejšího policejního prezidenta Petra Lessyho pak nebylo možné informace 

poskytnout, neboť „konkrétní výše odměn vyplacených za určité časové období 

nevypovídá o veřejné nebo úřední činnosti konkrétního policisty“. 

Vzhledem k zamítavým postojům jednotlivých ministerstev se Blažek rozhodl 

oslovit všechny náměstky přímo s dotazem, zda souhlasí se zveřejněním svých příjmů. 

Podle Blažkova názoru jsou totiž právě náměstci jednotlivých ministrů v otázce 

rozdělování peněz velmi důležití. Nejen že mohou v některých případech dosahovat 

vyššího příjmu než sám ministr, ale jsou to zároveň také oni, kdo rozhodují o odměnách 

                                                        
64

 BLAŽEK, Vojtěch. Známe milionové odměny v justici. Ostatní dál mlčí. Hospodářské noviny. 29. 7. 

2011; s. 4. 
65

 BLAŽEK, Vojtěch. Úředník dostal 190 tisíc. Zač? Nedohledáno,“ zní z ministerstva. Hospodářské 

noviny. 22. 8. 2011; s. 2. 
66

 Veškeré citace v tomto odstavci jsou čerpány z: KEDROŇ, Radek a Vojtěch BLAŽEK. Chcete znát 

odměny? Vždyť to bude totální rozvrat, děsí se úředníci. Hospodářské noviny. 26. 8. 2011, s. 4. 



 
 

26 
 

vyplácených jim podřízeným zaměstnancům. „Z pětapadesáti náměstkyň a náměstků 

odpovědělo jednadvacet. A z nich šestnáct – více či méně ochotně – souhlasí, že jejich 

plat i prémie mají být veřejně známé,“ uvádí Blažek. Dovodil z toho, že „úřady, po 

nichž novináři žádali zveřejnění platů, všechny žádosti zamítaly s tím, že jde o citlivá 

data. Ani se nezeptaly úředníků, na jejichž příjmy žádosti mířil“. K tomu poukázal na 

sdělení náměstka ministra životního prostředí Ivo Hlaváče, jenž uvedl: „Pokud bych byl 

v dané věci dotazován, což se dosud nestalo, souhlas bych bez problémů dal.“
67

 

Zvláštním případem pak byla situace, kdy vrchní státní zástupkyně Lenka 

Bradáčová zveřejnila na webových stránkách Vrchního státního zastupitelství v Praze 

platy všech zaměstnanců svého úřadu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o informace 

poskytnuté na žádost žadatele, bylo povinností Vrchního státního zastupitelství v Praze 

tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
68

 Nicméně Úřad pro 

ochranu osobních údajů uložil státnímu zastupitelství pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

Bradáčová k tomu však uvádí: „Ani nešlo, aby justiční instituce nerespektovala 

sjednocující judikaturu.“
69

  

Ačkoliv od té doby vydaly soudy již několik rozsudků, v nichž uložily 

informace o platech a odměnách státních úředníků poskytovat,
70

 na praxi většiny úřadů 

se nic nezměnilo. Mezi úřady, které dokázaly výši odměn popřípadě platů utajit, vede 

Magistrát hlavního města Prahy, jež zadržoval informace po dobu 2,5 roku.
71

 V březnu 

letošního roku se dočkal také Radek Kedroň odpovědi ke své žádosti o informace 

z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to po 111 dnech.
72

 Je tedy zřejmé, že ani po 

čtyřech letech od tohoto přelomového rozsudku Nejvyššího správního soudu není 

                                                        
67

 Veškeré citace v tomto odstavci jsou uvedeny v: BLAŽEK, Vojtěch. Platy zveřejníme, říkají náměstci. 

Ale jen někteří. Hospodářské noviny. 30. 8. 2011; s. 4. 
68

 Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 5 odst. 3 InfZ. Povinnému zveřejňování informací je věnována 

kapitola 2.1 Zveřejňování informací. 
69

 BLAŽEK, Vojtěch. Nepotřebuji, aby mě měli lidé rádi. Důležitý je respekt. Hospodářské noviny. 

14. 11. 2013, s. 38. 
70

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 12. 2012 č.j. 1 As 169/2012-38, rozsudek Krajského 
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č.j. 11 A 163/2012, rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014 č.j. 

8 As 55/2012-62 – vše dostupné na www.nssoud.cz.    
71

 BLAŽEK, Vojtěch. Konec tajností: úředník Bémovy éry bral stejně jako vicepremiér. Hospodářské 

noviny. 5. 11. 2013; s. 1. 
72

 KEDROŇ, Radek. KEDROŇ: Mládkovi úředníci? Experti na komunikaci, kterým trvá odpověď 111 

dní. Lidovky.cz [online]. 20. 3. 2015 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/kedron-

mladkovi-urednici-experti-na-komunikaci-kterym-trva-odpoved-111-dni-1ln-
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poskytování informací o platech a odměnách vyplacených veřejným činitelům zcela 

automatické.  

V této souvislosti je třeba připomenout, že Nejvyšší správní soud vzbudil zájem 

novinářů o tento typ informací znovu v říjnu 2014, když ve svém rozsudku
73

 uvedl, že 

informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků se zásadně 

poskytují. Pouze ve výjimečných případech je možné takové informace neposkytnout, 

a to pokud zaměstnanec vykonává práce pouze pomocné nebo servisní povahy (např. 

údržba, úklid, závodní stravování). Některé úřady však i přes to stále odmítají výši platů 

či odměn zveřejnit.  

Server Lidovky.cz v čele s Radkem Kedroněm v souvislosti s tímto rozsudkem 

znovu oslovil všechna ministerstva a požádal je o poskytnutí informací, jaké platy 

a odměny u nich pobírali náměstci a ředitelé sekcí či odborů v roce 2014, a to ve 

formátu jméno, funkce, plat, odměny, zdůvodnění odměny a počet odpracovaných 

měsíců. Na základě odpovědí pak Lidovky.cz pravidelně informovali veřejnost, jak 

které ministerstvo odměňovalo své zaměstnance.
74

 V březnu 2015 pak Hana Mazancová 

sestavila žebříček deseti nejvyšších odměn vyplacených v roce 2014 a shrnula přístup 

jednotlivých ministerstev k poskytování těchto informací.
75

 Upozornila na to, že vůbec 

nejvyšší odměny rozdal ministr vnitra Milan Chovanec a že nejtransparentnějšími úřady 

byla ministerstva spravedlnosti, kultury a zemědělství. Mazancová rovněž připomněla, 

že ani po uplynutí 111 dnů jim nebyly poskytnuty informace z Ministerstva průmyslu a 

obchodu ČR. Vůbec nejvyšší úhradu za poskytnutí informací si pak vyžádalo 

Ministerstvo obrany ČR.
76
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 Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014 č.j. 8 As 55/2012-62; 

dostupný na www.nssoud.cz.  
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 Sérii článků s tematikou platů a odměn vyplacených na jednotlivých ministerstvech je možné dohledat 

na webových stránkách Lidovky.cz, konkrétně pak na http://www.lidovky.cz/platy-uredniku-0gf-

/zpravy-domov.aspx?klic=172033.     
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 MAZANCOVÁ, Hana. TOP 10 nejvyšších odměn úředníků za rok 2014. Nejštědřejší byl Chovanec. 

Lidovky.cz [online]. 25. 3. 2015 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/top-10-
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 Tabulka s podrobnějšími informace je součástí této práce, a to jako příloha č. 2. V dalších přílohách je 
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3.2.1. Posouzení věci 

 

Ačkoliv je rozhodnutí Nejvyššího správního soud z roku 2011 považováno za 

přelomové, potvrdilo pouze to, co zákon o svobodném přístupu k informacím jasně 

stanoví. Totiž to, že úřad musí o osobě, jíž poskytl jakékoli veřejné prostředky, zveřejnit 

základní osobní údaje ve stanoveném rozsahu. S ohledem na smysl a účel práva na 

informace, jímž je veřejná kontrola výkonu státní moci, přičemž veřejný zájem je 

možné shledávat i v činnosti státu v podobě hospodaření s majetkem státu,
77

 by bylo lze 

očekávat, že poskytování informací o vyplácených platech a odměnách bude 

automatické. Jak poznamenal Nejvyšší správní soud, jde o „vhodný a v poměrech 

moderního státu nanejvýš potřebný prostředek kontroly veřejné sféry, neboť je zjevné, že 

náklady na platy (mzdy) a jiná peněžitá plnění zaměstnancům jsou významnou položkou 

veřejných výdajů a že při určování jejich výše má veřejná moc relativně vysokou míru 

diskrece, která musí být vyvážena širokou, všeobecnou a účinnou veřejnou kontrolou“.
78

 

I přes to však mají některé úřady tendenci tyto důležité informace zatajovat.  

Nicméně i díky vytrvalosti novinářů byla v dubnu 2015 zveřejněna jedna 

z nejtajnějších informací týkajících se platu a odměn, a to když vedoucí Kanceláře 

prezidenta republiky Vratislav Mynář po více jako roce zveřejnil výši svého příjmu. 

„Můj základní plat je necelých 80 tisíc korun, a když k tomu připočtu kvartální odměny, 

které jsou variabilní, tak plat dělá téměř 120 tisíc korun. Je to nejvyšší úřednický plat 

na Hradě,“ uvedl Mynář.
 79

 Ačkoliv svůj krok odůvodnil tak, že „údaje o platu 

neposkytuji kvůli novinářskému tlaku, chci je nabídnout všem, kteří o ně mají zájem, ať 

už ze zištných, nebo jiných důvodů. Byl tu ale precedens z Vrchního státního 

zastupitelství v Praze, kdy za zveřejnění platů zaměstnanců Lenka Bradáčová dostala 

pokutu,“ je třeba připomenout, že Kancelář prezidenta republiky již jednou prohrála 

soudní spor s Lidovými novinami a musela zveřejnit platy zástupce vedoucího 

Kanceláře Petra Hájka a ředitele politického odboru Ladislava Jakla.
80

 Ještě tentýž den 

                                                        
77

 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 2/10, dostupný na 

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx.  
78

 Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014 č.j. 8 As 55/2012-62, 

dostupný na www.nssoud.cz.  
79

 Obě citace viz DIVÍŠEK, Martin. Vratislav Mynář pro Deník: Beru 120 tisíc měsíčně. Deník.cz 

[online]. 17. 4. 2015 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.denik.cz/z_domova/vratislav-mynar-

pro-denik-beru-120-tisic-mesicne-20150417.html. 
80

 Informace o platech na Hradě a v České televizi. OTEVRETE.CZ: web pro otevřenost veřejné správy 

[online]. 2012 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://stary.otevrete.cz/novinky/informace-o-platech-na-

hrade-a-v-ceske-televizi-520.html. 

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx
http://www.nssoud.cz/
http://www.denik.cz/z_domova/vratislav-mynar-pro-denik-beru-120-tisic-mesicne-20150417.html
http://www.denik.cz/z_domova/vratislav-mynar-pro-denik-beru-120-tisic-mesicne-20150417.html
http://stary.otevrete.cz/novinky/informace-o-platech-na-hrade-a-v-ceske-televizi-520.html
http://stary.otevrete.cz/novinky/informace-o-platech-na-hrade-a-v-ceske-televizi-520.html


 
 

29 
 

se pak objevila informace o tom, že takto přiznaný příjem, je pouze tzv. čistý plat a že 

ve skutečnosti činí Mynářův plat v průměru 167 tisíc korun.
81

 

Byl to právě Tomáš Němeček, kterému se v roce 2012 podařilo donutit Kancelář 

prezidenta republiky ke zveřejnění informace o platu Petra Hájka a Ladislava Jakla. 

Úřad tenkrát odmítl Němečkovi poskytnout tyto informace s odůvodněním, že se obává 

zahájení řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, ze spáchání trestného činu 

neoprávněného nakládání s osobními údaji či z občanskoprávní žaloby na ochranu 

osobnosti.
82

 Podobně úspěšně pak Němeček dopadl i ve sporu s Českou televizí 

o poskytnutí informací o platech ředitele pro obchod a marketing Roberta Kvapila 

a ředitele TV studia Brno Karla Buriana.
83

 Sám Němeček však nepovažuje toto téma za 

nijak zajímavé. „To byl jen takový soudní spor z principu: protože se KPR nebo ČT 

ostentativně bránily respektovat soudní rozhodnutí,“ uvedl ve své odpovědi pro tuto 

práci.  

                                                        
81

 MAZANCOVÁ, Hana. Mynář tvrdí, že bere 120 tisíc měsíčně. Ale čistého. Plat má jako premiér. 

Lidovky.cz [online]. 17. 4. 2015 [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/mystifikator-

mynar-beru-120-tisic-mesicne-rekl-jde-ale-o-cisty-plat-py0-/zpravy-

domov.aspx?c=A150417_135330_ln_domov_hm. 
82

 Tamtéž. 
83

 KOLÍNKOVÁ, Eliška. Šéf brněnské televize měl s odměnami plat jako prezident. iDNES.cz [online]. 

25. 2. 2013 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/reditel-ct-v-brne-mel-plat-jako-

prezident-ff4-/domaci.aspx?c=A130225_1893777_brno-zpravy_bor. 

http://www.lidovky.cz/mystifikator-mynar-beru-120-tisic-mesicne-rekl-jde-ale-o-cisty-plat-py0-/zpravy-domov.aspx?c=A150417_135330_ln_domov_hm
http://www.lidovky.cz/mystifikator-mynar-beru-120-tisic-mesicne-rekl-jde-ale-o-cisty-plat-py0-/zpravy-domov.aspx?c=A150417_135330_ln_domov_hm
http://www.lidovky.cz/mystifikator-mynar-beru-120-tisic-mesicne-rekl-jde-ale-o-cisty-plat-py0-/zpravy-domov.aspx?c=A150417_135330_ln_domov_hm
http://zpravy.idnes.cz/reditel-ct-v-brne-mel-plat-jako-prezident-ff4-/domaci.aspx?c=A130225_1893777_brno-zpravy_bor
http://zpravy.idnes.cz/reditel-ct-v-brne-mel-plat-jako-prezident-ff4-/domaci.aspx?c=A130225_1893777_brno-zpravy_bor


 
 

30 
 

4. Obchodní tajemství 

 
 Jedním z dalších možných omezení práva na informace je ochrana obchodního 

tajemství. Zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví, že „pokud je požadovaná 

informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne“. Zároveň však platí, 

že „při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se 

nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení 

obchodního tajemství“.
84

 Klíčové jsou tedy dvě otázky – za jakých podmínek se 

skutečně jedná o obchodní tajemství a co je používáním veřejných prostředků. 

 Podle dříve platného obchodního zákoníku platilo, že obchodní tajemství tvoří 

veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, 

které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 

nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle 

podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.
85

 

Nejvyšší správní soud však již dlouhodobě dovozuje, že již od počátku musí být zřejmé, 

že se o obchodní tajemství skutečně jedná, tedy ne až v momentě, kdy se o tuto 

informaci začne kdokoli zajímat.
86

 Je pak na daném úřadu, aby svoje tvrzení dokázal.  

 Vzhledem k tomu, že vymezení pojmu „veřejné prostředky“ je i pro účely 

tohoto zákona dovozováno z poměrně široké definice uvedené v zákoně o finanční 

kontrole,
87

 je třeba za veřejné prostředky považovat jakékoliv platby poskytnuté 

z veřejných rozpočtů, ale také majetek a práva náležející státu či územnímu 

samosprávnému celku. Je tedy povinností každého úřadu poskytovat informace 

o platbách či smluvních plněních, jejich rozsahu a o příjemci těchto prostředků.
88

 Soudy 

rovněž dovodily, že z důvodu ochrany obchodního tajemství nelze odepřít poskytnutí 

informace o ceně, která bude hrazena z veřejných rozpočtů. Poukazují totiž na smysl 
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tohoto ustanovení, jímž je umožnění veřejné kontroly hospodaření s veřejnými 

prostředky. Společně s cenou je nutné vždy poskytnout alespoň rámcovou informaci 

o předmětu plnění, za nějž se cena poskytuje, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení 

hospodárnosti využití veřejných prostředků.
89  

 

 V této souvislosti lze připomenout sérii článků Vojtěcha Blažka týkajících se 

podezřelého tendru vypsaného Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM). 

Na počátku stál Blažkův text o tom, že firma bez telefonu a zaměstnanců v kanceláři 

získala velmi lukrativní zakázku, kterou IKEM vypsal.
90

 Konkrétně se jednalo o 

obchodní společnost KARDIO PORT se sídlem v Kladně, která nikdy ve zdravotnictví 

nepůsobila, neboť, jak vyplynulo z obchodního rejstříku, předmětem její činnosti je 

pronájem nemovitostí. Tato obchodní společnost uspěla i přes to, že jiné, již zavedené 

společnosti, nedokázaly splnit všechny podmínky zakázky, tedy dodávat jak 

zdravotnický materiál, tak nesouvisející věci, jako například software. Aby mohl 

KARDIO PORT v soutěži uspět, dohodl se s renomovanými společnostmi (např. 

B. Braun, či Synlab), že budou jeho subdodavateli. I když mluvčí IKEM David 

Vondruška pro Hospodářské noviny uvedl, že nový dodavatel se nemocnici vyplatí, 

neboť je o 23% levnější než ten dosavadní, dospěl Blažek k závěru, že bez znalosti 

přesné ceny, za kterou IKEM od této společnosti zboží odebírá, není možné 

hospodárnost dané zakázky posoudit.   

Blažek se tedy jménem Hospodářských novin obrátil na IKEM a požádal 

o zaslání smlouvy, jež by mohla objasnit, „jak dobrý byznys to pro neznámou 

zprostředkovatelskou firmu bude“, či „čím může nemocnici prospět dodavatel, který ani 

nemá vlastní zaměstnance“.
91

 Odpovědí se však nedočkal, neboť mluvčí nemocnice 

Vondruška k tomu uvedl: „Velmi rádi bychom ji poskytli, ale je součástí obchodního 

tajemství. I právníci vymýšleli, jak to udělat, ale bohužel to nejde.“
92

 Zástupce ředitele 

Michael Želízko pak Hospodářským novinám vzkázal: „Berte to tak, že součástí té 
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smlouvy jsou ceny za jednotlivé produkty. To si myslím, že je obchodním tajemstvím 

každé firmy.“
93

 

Když se o tři týdny později ukázalo, že cena zakázky není 440 milionů, jak se 

dosud jevilo, ale čtyřikrát více,
94

 rozhodl se Blažek postupovat formální cestou a podal 

žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ani v tomto 

případě však nebyl úspěšný, neboť nemocnice mu poskytla pouhé převyprávění obsahu 

smlouvy. Nezbývalo než se obrátit na nadřízený orgán, jímž je Ministerstvo 

zdravotnictví ČR. Ministerstvo zdravotnictví ČR dalo Hospodářským novinám za 

pravdu a Institutu přikázalo smlouvu poskytnout s odůvodněním, že „v případě, že 

žadatel žádá o poskytnutí kopie smlouvy, domáhá se sdělení úplného obsahu listin“.
95

 

IKEM tedy redakci smlouvu zaslal, nicméně znečitelnil v ní všechny důležité pasáže.
96

 

Když se v září 2011 stal novým ředitelem IKEM Aleš Herman, Blažek požádal 

o smlouvu se společností KARDIO PORT znovu, avšak ani tentokrát nebyl úspěšný. 

Herman mu k jeho žádosti sdělil, že „každá obchodní společnost si takové údaje za 

použití všech technických i právních prostředků velmi pečlivě střeží, nejinak je tomu i 

v tomto případě“.
97

  

Teprve v červenci roku 2014, kdy po čtyřech letech platnost smlouvy mezi 

IKEM a KARDIO PORT končila, a opět až po zásahu nadřízeného Ministerstva 

zdravotnictví ČR, poskytl IKEM informaci alespoň o tom, že společnosti KARDIO 

PORT v souvislosti s touto smlouvou zaplatil celkem 1,223 miliardy korun.
98

 Ačkoliv 

se celé kauze věnovaly nejen Hospodářské noviny v čele s Vojtěchem Blažkem, celé 

znění smlouvy se nikdy získat nepodařilo.  
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 BLAŽEK, Vojtěch. IKEM hájí podezřelý tendr, ale smlouvu dál tají. Hospodářské noviny. 11. 4. 2011, 

s. 5. 
94

 BLAŽEK, Vojtěch. Z pochybného tendru v IKEM je obří byznys za 1,8 miliardy. Hospodářské noviny. 

29. 3. 2011, s. 1 až 2. 
95

 Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR uveřejněného v Hospodářských novinách ze dne 6. 6. 2011 

v článku Zveřejnění smlouvy podle IKEM: Vše začernit. 
96
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4.1. Posouzení případu 

 
 V prvé řadě je třeba připomenout, že Institut klinické a experimentální medicíny 

je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Vztahuje se 

tedy na něj povinnost poskytovat informace dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím, a tedy i povinnost poskytnout minimálně informace o rozsahu použití 

veřejných prostředků a jejich příjemci. A to bez ohledu na obchodní tajemství. Pokud 

by měl být naplněn smysl tohoto zákona, jímž je umožnění veřejné kontroly 

hospodaření s veřejnými prostředky, bez poskytnutí jednotlivých plnění za dodávané 

materiály a služby, je taková kontrola zcela nemožná.   

 Ačkoliv se může zdát, že v tomto případě zákon o svobodném přístupu 

k informacím nebyl Blažkovi moc platný, opak je pravdou. Především prostřednictvím 

zákona o svobodném přístupu k informacím měl Blažek možnost obrátit se na 

Ministerstvo zdravotnictví ČR a požádat o přezkoumání postupu IKEM v dané věci. To 

po posouzení věci Institutu přikázalo smlouvu poskytnout. Díky zákonu o svobodném 

přístupu k informacím musel veškerý postup probíhat nanejvýš formálně, nestačilo 

pouhé sdělení, že poskytnutí smlouvy není z blíže nespecifikovaného důvodu možné. 

Skutečnost, že IKEM v pozici povinného subjektu nerespektoval názor nadřízeného 

orgánu ani ustálenou judikaturu správních soudů, naznačovala, že hospodárnost 

smlouvy uzavřené mezi Institutem a společností KARDIO PORT byla velmi 

diskutabilní. V důsledku informování o nezákonném postupu Institutu, došlo jednak 

k přísnějšímu stanovování nově zadávaných veřejných zakázek, neboť ministr 

zdravotnictví Leoš Heger pro příště vypisování takových zakázek zakázal.
99

 V této 

souvislosti však došlo rovněž k výměně ředitele nemocnice. Jak totiž Blažek poukázal, 

„když ale [ministr zdravotnictví Heger] uváděl do funkce nového ředitele Hermana, 

prohlásil, že by se měl kontrakt s Kardioportem přehodnotit. ‚Bude jistě dobré, když se 

to prověří novýma očima,′ řekl ministr“.
100
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 BLAŽEK, Vojtěch, ref. 97. 



 
 

34 
 

5. Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 

 
 Dle zákona o svobodném přístupu k informacím

101
 mohou úřady v některých 

případech od žadatelů o informace požadovat úhradu nákladů spojených s pořizováním 

kopií, technických nosičů dat a za odeslání. Kromě toho můžou žádat úhradu 

mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací. Tato možnost však často vede ke 

zneužívání tohoto oprávnění v případech, kdy úřady nechtějí požadované informace 

žadateli poskytnout. Je samozřejmě nutné připustit, že někteří žadatelé skutečně 

požadují ohromné množství informací za dlouhá období, nicméně jak bude nastíněno 

níže, vzhledem k nejasnému výkladu tohoto pojmu
102

 bývá uplatnění nároku na náhradu 

nákladů poslední možností, jak informace zapřít.   

 

5.1. Platy 

 
S touto problematikou ostatně souvisí již výše rozebírané téma platů a odměn. 

Ačkoliv by informace o tom, kolik bylo jednotlivým náměstkům a ředitelům odborů 

vyplaceno v tom kterém roce, měly být lehce dohledatelné, na některých ministerstvech 

představovalo nalezení těchto informací mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Například na 

Ministerstvu financí ČR mělo takové vyhledání zabrat dvě hodiny, a proto si vyžádalo 

úhradu nákladů ve výši 600,- Kč. Nalezení totožných informací na Ministerstvu práce a 

sociálních věcí ČR zabralo 6 hodin, stejně jako na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. 

Zatímco v prvním případě vyzval úřad žadatele k úhradě 940,- Kč, ve druhém případě 

pak k 1.136,- Kč. Nejvíce času zabralo zpracování odpovědi pracovníkům Ministerstva 

obrany ČR, kteří požadované informace hledali celkem 11 hodin. Výši úhrady proto 

stanovili na 2.156,- Kč.
103
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 Ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
102

 Pojem mimořádně rozsáhlé vyhledávání není v zákoně o svobodném přístupu k informacím, ale ani 

v žádném jiném, vymezen. Co je tedy nutné považovat za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, 

dovodila postupem času až judikatura Nejvyššího správního soudu. Obecně lze říci, že „o mimořádně 

rozsáhlé vyhledávání informací se bude jednat v tom případě, kdy shromáždění informací bude pro 
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objektivně vzato vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem“ – viz FUREK, 

Adam; ROTHANZL, Lukáš, ref. 86, s. 838.    
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5.2. Udělení občanství na základě výjimky 

 
Stejně dopadl i Tomáš Němeček, když od Ministerstva vnitra ČR požadoval 

poskytnutí jmenného seznamu osob, kterým bylo uděleno tzv. „VIP občanství“.
104

 

Těmto osobám bylo uděleno občanství na základě výjimky, tedy aniž by se musely 

vzdát státní příslušnosti ve své zemi. Protože tato žádost o informace byla 

Ministerstvem vnitra ČR odmítnuta s poukazem na ochranu osobních údajů, obrátil se 

Němeček na Městský soud v Praze, aby toto rozhodnutí zrušil. Tento soud však dospěl 

k závěru, že poskytnutí takových informací by představovalo neoprávněný zásad do 

soukromí. Teprve Nejvyšší správní soud Němečkův nárok potvrdil, neboť měl za to, že 

pokud „určitá osoba žádá o udělení státního občanství na základě dané výjimky, pak 

nutně jistým způsobem vstupuje do veřejné sféry a měla by být srozuměna s tím, že bude 

v budoucnu nucena strpět zásah do svého soukromí spočívající v poskytnutí informace 

o tom, že předmětným způsobem státní občanství nabyla. Takový omezený zásah do 

jejího soukromí je nutno považovat za zcela přiměřený“.
105

  

Ministerstvo vnitra ČR se tedy muselo Němečkovou žádostí znovu zabývat. 

Zjistilo však, že zpracování odpovědi je podmíněno prověřováním celkem 4.895 spisů, 

což jeho zaměstnancům zabere 244 hodin. To pak odpovídalo úhradě ve výši 61.278,- 

Kč včetně poštovného.
106

 „Oni tu evidenci mají. Bylo by bizarní, kdyby to bylo jinak. To 

by ten úřad byl v bláznivém nepořádku. Jsou to výjimky, které schvaluje ministr, kliknou 

a vypadne jim to za minutu,“ uvedl k tomu Němeček pro Lidovky.cz, „ale protože mě 

chtějí vydusit, tak tvrdí, že to prochází ručně. 4985 spisů“.
107
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 Pojem VIP občanství použil Němeček ve své kasační stížnosti, kterou se bránil proti rozhodnutí 
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5.3. Daňové a dotační odpustky 

 
Když v únoru 2011 zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu

108
 

o závěrech provedené kontroly postupu při vybírání a správě odvodů za porušení 

rozpočtové kázně, poukázal na neefektivnost správy odvodů a penále. „Jestliže je ve 

stejném období (čtyři roky) vyměřeno přes 34,5 mld. Kč na odvodech a penále, zároveň 

je ve stejném období prominuto přes 31 mld. Kč, a výdaje na správu odvodů ve stejném 

období činí přes 1,2 mld. Kč, jde o neefektivní systém,“ uvedl v tiskové zprávě prezident 

Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal. Upozornil také, že „kritéria pro 

prominutí odvodu a penále jsou stanovena pouze vnitřním předpisem ministerstva a pro 

žadatele o prominutí odvodu a penále jsou nedostupná. Pro zajištění rovného postavení 

daňových subjektů a transparentnosti řízení je nezbytné zvolit jinou formu“. 

Na základě tohoto závěru požádali členové kontrolního výboru Poslanecké 

sněmovny minstra financi Miroslava Kalouska o předložení přehledu odpuštěných 

sankcí, a to od roku 2006. Požadovaný přehled jim však poskytnut nebyl, neboť podle 

mluvčího ministerstva financí Ondřeje Jakoba by bylo nutné zbavit všechny dotčené 

subjekty mlčenlivosti.
109

 Na Ministerstvo financí ČR se obrátil rovněž Radek Kedroň, 

jenž využil institutu svobodného přístupu k informacím a o tyto informace požádal také. 

Díky tomu, že svůj dotaz podal dle zákona o svobodném přístupu k informacím, získal 

od Ministerstva financí ČR seznam obchodních společností, spolků a obcí, jimž 

ministerstvo prominulo sankce za zneužité nebo chybně vyúčtované dotace.
110

 Jak 

uvedly Hospodářské noviny,
111

 stejný postup pak ministr Kalousek doporučil rovněž 

poslancům kontrolního výboru. 

Informace, které však Kedroň získal, se týkaly pouze velmi omezeného období, 

a to posledních dvou měsíců roku 2009. Za poskytnutí všech dat týkajících se 

posledních 10 let si Ministerstvo financí ČR vyžádalo úhradu nákladů ve výši více jak 

250 tisíc korun. „Získání požadovaných údajů nelze provést pouhým jednoduchým 

vyfiltrováním. Nemáme k dispozici jednotnou elektronickou evidenci prominutí daní. Je 
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zapotřebí mimořádně rozsáhlého vyhledávání, a tedy i značně časově náročného 

vyhledávání informací,“ odůvodnilo ministerstvo výši úhrady.
112

  

Kedroň proto podal novou žádost o informace, v níž požádal o seznam odpustků, 

které udělil Bohuslav Sobotka v roce 2006. Poskytnutí takové odpovědi Ministerstvo 

financí ČR podmínilo uhrazením nákladů ve výši 33 tisíc korun. Úhradu těchto nákladů 

podpořila nadace Open Society Fund, avšak Hospodářské noviny získal přístup pouze k 

seznamu obchodních společností, jimž byly Sobotkou prominuty nedoplatky k dani 

z příjmu a DPH.
113

 „Jsme toho názoru, že cíli transparentnosti nelze přiznat 

automatickou přednost před právem na ochranu osobních údajů,“ stálo v 

odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proč není možné poskytnout rovněž 

informace o fyzických osobách.
114

 Podle Kužílka je však tento postup nepochopitelný 

a připomíná, že podle rozhodnutí soudů se i v tomto případě jedná o příjemce veřejných 

prostředků, o nichž je možné informace poskytovat i bez jejich souhlasu.
115

  

Dalších 30 tisíc korun si Ministerstvo financí ČR vyžádalo za poskytnutí 

totožných informací týkajících se období, kdy byl ministrem financí Vlastimil Tlustý.
116

 

Posledním ministrem, na jehož úřadování se vztahovala kontrola Nejvyššího 

kontrolního úřadu, byl Miroslav Kalousek. V této souvislosti lze připomenout, že právě 

Kalousek byl ministrem financí v době, kdy se Hospodářské noviny snažily informace o 

daňových a dotačních odpustcích získat. Aby ušetřil, zajímal se Kedroň pouze o období 

posledních třech měsíců vlády Mirka Topolánka. Za vyhledání těchto dat si tentokrát 

ministerstvo vyžádalo úhradu ve výši 48 tisíc korun. Jak však Kedroň upozornil, když 

se Hospodářské noviny o tyto informace zajímaly poprvé, stanovilo Ministerstvo financí 

ČR za celé období úřadování ministra Kalouska úhradu ve výši 72 tisíc korun.
117

 Pro 

srovnání pak poukázal také na to, že za vyhledání informací týkajících se funkčního 
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období Kalouskova nástupce Eduarda Janoty (ministrem byl celkem 14 měsíců, a to od 

8. 5. 2009 do 13. 7. 2010) ministerstvo vyčíslilo úhradu ve výši 42 tisíc korun.
118

 

  

5.4. Posouzení věci 

 
 Obrana proti tomuto postupu povinného subjektu je složitá a často vede k tomu, 

že žadatel již na poskytnutí informací netrvá. Důvodem je především to, že o stížnosti 

proti výši úhrady rozhoduje ministr nebo vedoucí ústředního správního orgánu. Ten 

může výši úhrady buď potvrdit, nebo snížit, nicméně toto rozhodnutí není možné 

napadnout u soudu. Teprve v momentě, kdy uplyne lhůta k uhrazení předepsaných 

nákladů a kdy úřad vydá rozhodnutí o odložení žádosti o informace, může žadatel toto 

rozhodnutí o odložení zažalovat. Zároveň platí, že podal-li žadatel stížnost na výši 

úhrady, doba vyřizování této stížnosti se do lhůty 60 dnů nezapočítává. Z uvedeného 

vyplývá, že celý proces vyřizování žádosti v případě, kdy si úřad vyžádá od žadatele 

úhradu nákladů, může být značně zdlouhavý. Pokud by bylo v zájmu konkrétního 

představeného požadované informace neposkytnout, bude trvat minimálně 60 dnů, než 

žadatel bude moci postup úřadu napadnout u soudu. Zpravidla se však jedná o dobu 

daleko delší. 

 Důkazem toho je například také žádost Tomáše Němečka o poskytnutí seznamu 

osob, jimž bylo uděleno české občanství na základě výjimky. Ministerstvo vnitra ČR 

podmínilo poskytnutí tohoto seznamu zaplacením úhrady ve výši 61.278,- Kč. Jak 

Němeček avizoval již ve zmiňovaném článku (viz poznámka č. 106), podal v dané věci 

stížnost na postup Ministerstva vnitra ČR, o které však rozhodoval přímo ministr vnitra. 

Ten výši úhrady potvrdil. Nyní Němečkovi nezbývá, než vyčkat na vydání rozhodnutí 

o odložení žádosti pro nezaplacení předepsané úhrady, které teprve může napadnout u 

soudu. To se však dosud nestalo. Je zřejmé, že Němeček se tedy ani po třech letech – 

žádost o informace podal dne 7. 5. 2012 – požadované informace v nejbližší době 

nedočká. O podané žalobě bude s největší pravděpodobností rozhodovat opět Městský 

soud v Praze, který však v současné době rozhoduje teprve věci napadlé v roce 2012.
119
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Závěr 
 

Na základě rozhovorů s novináři a po analýze výše uvedených článků lze 

uzavřít, že v žurnalistice je institut svobodného přístupu k informacím využíván hlavně 

v těch případech, kdy oslovené úřady nespolupracují. Novináři se na jednotlivé úřady 

obrací se žádostmi o informace také tehdy, kdy z předchozí zkušenosti vědí, že ty které 

úřady lpí na přísně formálním postupu. Novináři v neposlední řadě postupují podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím v případech, kdy si jsou již předem vědomi 

toho, že mu požadované informace nebudou poskytnuty, ale kdy je mnohem účinnější 

poukázat na neplnění zákonných povinností daným úřadem.  

Všichni oslovení novináři se však jednoznačně shodli na tom, že v podmínkách 

demokratického státu se jedná o nezbytný institut. Podle Vojtěcha Blažka „jde o 

civilizační věc: není přeci důvod, aby v roce 2015 před námi úřad něco tajil. Proč, když 

pracuje za naše peníze? Pochopitelně pokud se nejedná o nějaké - z logických důvodů - 

strategické a tudíž tajné informace“.  

Připomínali také, že žádosti o informace využívají ne proto, že by například 

soudy nechtěly informace poskytovat, ale jsou to úřady, které se musí striktně řídit 

zákonem. „Mimochodem, co se týká úřadů, většinou chtějí oficiální žádost, když je 

žádáte třeba o celé znění smluv. Dnes už s tím nebývá potíž a většinou je dostanete. Jen 

prostě oni potřebují mít někde zanesené, že ji vydali na základě žádosti,“ dodává 

Blažek. Například Radek Kedroň uvedl, že žádá-li po nějakém úřadu důležité 

dokumenty, posílá většinou novinářský dotaz a žádost o informace zároveň. 

V případě, kdy instituce informace poskytnout nechce, jsou podle Blažka dvě 

možnosti: „Buď se trochu zaleknou, že jste se přes mluvčí nebo ředitele instituce nedali 

odbýt a informaci dají, byť často různě osekanou a neúplnou. Nebo - a to je nejčastější - 

se zatvrdí, a informace neposkytnou.“ Pak nezbývá, než se obrátit na soud, což je však 

s ohledem na přetíženost soudů problém. Připomenout lze kauzu tzv. létajících poslanců 

Radka Kedroně, který na rozhodnutí soudu čekal ode dne 29. 11. 2010 až do 13. 1. 

2015.  

Byl to právě Kedroň, jenž uvedl, že v současné době se podávání žalob 

nevyplácí a že daleko účinnější je poukázat na to, že konkrétní úřad neplní zákonem 

stanovené povinnosti. Takový článek pak může ovlivnit veřejný názor na konkrétní úřad 
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a díky tlaku veřejnosti může dojít k určitým přínosným změnám. V této souvislosti lze 

připomenout zrušení možnosti proplácení vnitrostátních letenek, či upravení podmínek 

vypisování veřejných zakázek. 

I když se úřady stále snaží informace zapírat, shodují se oslovení novináři také 

na tom, že dnes již vyřizování žádostí o informace funguje daleko lépe, než dříve. Je 

však třeba počítat s tím, že zákon o svobodném přístupu k informacím pracuje 

s určitými lhůtami a ty pak promítnout do plánování tématu. „Nemůžete v redakci slíbit, 

že článek napíšete hned zítra, když víte, že budete na klíčový materiál čekat několik 

dní,“ uzavírá Blažek.  

Zákon o svobodném přístupu k informacím však působí rovněž preventivně. 

Zcela jistě je pro novináře jednodušší komunikovat s úřadem, který více či méně 

ochotně informace poskytuje, když si jsou obě strany vědomy toho, že vždy je možnost 

odvolat se na zákon, jenž ukládá povinnost požadované informace poskytnout. I proto 

některé úřady raději aktivně samy informace poskytnou hned na základě „pouhého“ 

novinářského dotazu, neboť také pro ně je jistě jednodušší postupovat v situacích, kdy 

je to možné, co nejméně formálně.
120

  

V závěru je možné připomenout a snad i vyzdvihnout myšlenku Oldřicha 

Kužílka na vytvoření pozice tzv. informačního komisaře. Od vytvoření tohoto úřadu si 

Kužílek slibuje, že právo na přístup k informacím bude chráněno, neboť se „zmenší 

množství úzkých hrdel při aplikaci zákona a opravných prostředků, čímž se v průběhu 

času zvyšuje důvěra v transparentnost“.
121

 Ačkoliv Ministerstvo vnitra ČR, do jehož 

gesce problematika svobodného přístupu k informacím spadá, zřízení tohoto úřadu již 

několikrát nepodpořilo pro jeho nákladnost,
122

 zjištění, jak by o podaných opravných 

prostředcích rozhodoval orgán odlišný od přímého vedoucího úřadu, by bylo rozhodně 

zajímavé. 
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Summary 

 
 
Based on interviews with journalists and after the analysis of the above articles can be 

concluded that the institution of free access to information is used in cases that 

addressed offices do not cooperate with journalists. Another reason why journalists 

submit a request for information is that they know from their previous experience that 

this authority acts strictly officially. Journalists proceed in accordance with Act on Free 

Access to Information also when they want to highlight that authorities don’t comply 

legal obligations. All of the addressed journalists agreed that the free access to 

information is a necessary institution in a democratic state. 

The institution of free access to information acts also preventively. It is certainly easier 

for journalists to communicate with the authorities, which more or less willingly 

provide information if both sides are aware that there is the law that imposes the 

obligation to provide the requested information. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Vybraná ustanovení zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v účinném znění. 

 
ZÁKON č. 106/1999 Sb. 

ze dne 11. května 1999 

o svobodném přístupu k informacím 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

§ 1 

nadpis vypuštěn 

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství
1)

 a upravuje pravidla pro 

poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím. 

 

§ 2 

Povinnost poskytovat informace 

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k 

jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 

(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem 

chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to 

pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. 

(3) Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví
1a)

, a 

dalších informací, pokud zvláštní zákon
1b)

 upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně 

náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. 

(4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 

informací. 

 

§ 8a 

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný 

subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu
4a)

. 

 

§ 8b 

Příjemci veřejných prostředků 

(1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje
4b)

 o osobě, které poskytl veřejné prostředky. 

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti 

sociální, poskytování zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory 

stavebního spoření a státní pomoci při obnově území
4c)

. 

(3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok 

narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. 

 

§ 9 

Ochrana obchodního tajemství 

(1) Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím
6)

, povinný subjekt ji neposkytne. 

(2) Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí 

informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. 

 

 

§ 11 

Další omezení práva na informace 

(1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud: 

a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu, 

b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon 

nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo 

c) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v 

zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými 

původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení 
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respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v 

Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas
8a)

. 

(2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud: 

a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto 

povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, 

b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona
9)

 a v předem stanovených pravidelných obdobích až do 

nejbližšího následujícího období, nebo 

c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského
2b)

. 

(3) Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, 

dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu
11)

, podle kterého se 

na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se 

neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho 

činností. 

(4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 

a) probíhajícím trestním řízení, 

b) rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků, 

c) plnění úkolů zpravodajských služeb,12) 

d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu, 

e) činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, 

f) údajích vedených v evidenci incidentů podle zákona o kybernetické bezpečnosti, ze kterých bylo 

možné identifikovat orgán nebo osobu, která kybernetický bezpečnostní incident ohlásila nebo jejichž 

poskytnutí by ohrozilo účinnost reaktivního nebo ochranného opatření podle zákona o kybernetické 

bezpečnosti. 

Ustanovení zvláštních zákonů
13)

 o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou dotčena. 

(5) Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv 

souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské")
2b)

, je-li v držení 

a) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě 

zvláštních právních předpisů
13a)

, 

b) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona
13b)

 a podle 

zákona o vysokých školách
13c)

, 

c) knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona
2a)

, 

d) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci 

podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje
13d)

, nebo 

e) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a 

další umělecké soubory. 

Poskytování těchto informací v souladu se zvláštními předpisy tím není dotčeno. 

(6) Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací 

ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při 

prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a 

veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím 

ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, 

vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České 

republiky. Ustanovení jiných zákonů o poskytování informací tím nejsou dotčena
13e)

. 

 

 

§ 14 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace 

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. 

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí 

informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, 

adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro 

doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, 

identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro 

doručování se rozumí též elektronická adresa. 

(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny 

povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou 

zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. 

(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li 

elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona. 
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(5) Povinný subjekt posoudí žádost a: 

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto 

zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby 

žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží, 

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je 

formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, 

neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti, 

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou 

skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli, 

d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode 

dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě 

žadateli konečnou licenční nabídku. 

(6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. 

(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze 

závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou: 

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny 

vyřizující žádost, 

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné 

žádosti, 

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi 

dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. 

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před 

uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. 

 

 

§ 15 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

(1) Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

 

(2) Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv 

třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí 

uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k 

tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa. 

 

§ 16 

Odvolání 

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. 

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů 

ode dne doručení odvolání. 

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. 

Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. 

Lhůtu nelze prodloužit. 

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu 

soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí 

žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a 

povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. 

 

§ 16a 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel, 

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, 

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace 

nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o 

odmítnutí, nebo 

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, 

požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. 
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(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní 

povinný subjekt písemný záznam. 

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne 

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, 

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. 

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. 

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode 

dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou 

informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup 

povinného subjektu a rozhodne tak, že 

a) postup povinného subjektu potvrdí, 

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne 

doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční 

nabídku, nebo 

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento 

postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti. 

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného 

subjektu a rozhodne tak, že 

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí, 

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných 

celků při výkonu samostatné působnosti, nebo 

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne 

doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí 

informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti. 

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí 

vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze 

se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední 

správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona. 

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) 

nebo c) postupovat obdobně. 

 

§ 17 

Hrazení nákladů 

(1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která 

nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním 

informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 

(2) Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů. 

(3) V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto 

skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na 

základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. 

(4) Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle odstavce 3, ztrácí nárok na 

úhradu nákladů. 

(5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel 

do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. 

Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží. 

(6) Úhrada je příjmem povinného subjektu. 
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Příloh č. 2: Souhrnné informace o způsobu vyřizování žádostí o informace týkající se 

platů jednotlivými ministerstvy. 
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Příloha č. 3: Příklad poskytnutí informací o platech v rozporu se zákonem. 
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Příloha č. 4: Příklad poskytnutí informací o platech v souladu se zákonem. 
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Příloha č. 5: Výňatky ze smlouvy poskytnuté IKEM k žádosti o informace Vojtěcha 

Blažka. 
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