
Zveřejňování platů ve veřejné správě – abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá výkladem ustanovení § 8b InfZ, které obsahuje 

poměrně samostatnou a komplexní právní úpravu poskytování informací o příjemcích 

veřejných prostředků, a ustanovení s ním souvisejících za pomoci klasické metodologie 

interpretace práva.          

 Vzhledem k tomu, že ustanovení § 8b InfZ omezuje ústavou zaručené právo  

na informační sebeurčení, je předmětem úvodní kapitoly ústavní zakotvení práva  

na informace a práva na soukromí, jehož je právo na informační sebeurčení součástí. 

Následující kapitola se zaobírá interpretací § 8b InfZ na zákonné úrovni, a to za pomoci 

principů a zásad jazykového, systematického, historického a teleologického výkladu. Nejprve 

je hledán jazykový význam předmětného ustanovení, který je poté konfrontován argumenty 

systematického výkladu, jenž se zaměřuje na vazby mezi § 8b InfZ a relevantními právními 

normami českého a evropského práva. V rámci historického výkladu je věnována pozornost 

rekonstrukci vůle zákonodárce v době přijetí komentované právní úpravy a analýze vývoje 

judikatury v oblasti poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků. Teleologický 

výklad je orientován na hledání smyslu a účelu předmětné právní normy a na sociální  

a ekonomické důsledky její aplikace.       

 Hlavní část této práce záleží v provedení testu proporcionality. Ústavní konformita  

§ 8b InfZ je testována kritérii vhodnosti, potřebnosti a přiměřenosti v užším smyslu.  

Po posouzení empirických, kontextových a zejména systémových a hodnotových argumentů 

je odpovídáno na otázku, u jakého okruhu příjemců veřejných prostředků lze – bez nutnosti 

provedení testu proporcionality in concreto – shledat § 8b InfZ jako proporcionální omezení 

práva na informační sebeurčení, a naopak u jakého okruhu příjemců veřejných prostředků,  

je-li požadována informace o jejich platu, mzdě nebo jiném příjmu z veřejných rozpočtů,  

je nutné přikročit k provedení testu proporcionality v každém jednotlivém případě. 

 Závěr této práce pojednává o procesním postavení příjemce veřejných prostředků  

a jeho možnostech obrany proti zpřístupnění a zveřejnění informací, které se jej týkají. 

 


