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1. Zadání a cíl práce 
 
Autor se pustil do tématu, které je momentálně velmi diskutované a konfliktní. V rámci práva 
na informace jde o jednu z nejsledovanějších otázek, neboť je i mediálně probíraná. Je dobře, 
že se toho autor nezalekl a že se koncentroval do detailu na konkrétní téma. 
 
Zároveň je z práce zřejmé, že výběr tématu není náhodou. Autor se tématu věnoval již 
v minulosti, a to velmi. Velmi správně a se zkušeností přesahující obvyklé zkušenosti 
studentů konstatuje, že „Do této debaty se tak snad více než jinde promítá osobní a názorové 
pozadí jednotlivých přispěvovatelů a ovlivňuje postup jejich argumentace a tím i jejich právní 
názor.“ Zajímavý je též jeho postřeh, že „Nelze si nevšimnout, že jednotlivá soudní 
rozhodnutí, favorizující právo na informace před právem na soukromí, byla podrobována 
kritice zvláště ze strany odborníků působících v orgánech veřejné správy, zatímco odborníci 
ze soukromého sektoru tato stejná rozhodnutí kvitovali.“ S tímto úvodem jsem se na podrobné 
pročtení práce vyloženě těšil. 
 
2. Obsahové posouzení  
 
Práce patří k rozsáhlejším a překračuje minimální stanovený rozsah 50 stran (práce má 87 
číslovaných stran, z toho 75 stran vlastního odborného textu).  
 
Práce obsahuje velmi zajímavý, správný a přehledný mezinárodní, evropský a ústavně právní 
základ práva na informace a práva na ochranu soukromí. Avšak již od str. 14 prakticky až do 
konce se věnuje konkrétním otázkám aplikace § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, jednotlivým metodám jeho výkladu, testu proporcionality a dalším 
souvislostem, včetně procesních aspektů právní úpravy a judikatury. V míře podrobnosti, 
promyšlenosti a detailu tohoto pojednání o souvislostech jednoho paragrafu je práce 
mimořádná. 
 
S ohledem na obsah práce bych měl snad malou připomínku k jejímu názvu – „Zveřejňování 
platů ve veřejné správě“. Jak známo, zveřejňování informací je jen jedním ze způsobů 
poskytování informací, vedle individuálního poskytování informací na základě žádosti (viz 
§ 4 zákona o svobodném přístupu k informacím). Možná by se proto měla práce nazývat spíše 
„Poskytování informací o platech ve veřejné správě“, neboť není specificky zaměřena pouze 
na zveřejňování. Ale to je detail. 
 
V části o interpretaci ustanovení § 8b InfZ oceňuji inspirativní využití výkladových metod 
popsaných v § 2 občanského zákoníku, jakož i obecné zapojení občanskoprávní úpravy do 



dalších úvah jakožto obecného základu celého práva. Bravurní je rovněž podaný rozbor 
jazykového významu slov v § 8b za použití Wittegensteina. Samotného mne překvapilo, 
co všechno lze, či spíše nelze v použitých slovech hledat. To samozřejmě dalece přesahuje 
jakékoli představy a úmysly zákonodárce. Je také pravdou, že autor byl k rozebírání 
některých, podle mého soudu až absurdních, aspektů donucen tím, že je využili jiní, a autor se 
s tím chtěl vypořádat, což provedl výtečně. 
 
Oceňuji tedy rovněž schopnost a odvahu autora vypořádat se s nesprávnými názory jiných 
autorů (např. str. 15, 16), a to i autorit typu Furkova komentáře (str. 19, 33 ad.), Ministerstva 
vnitra (str. 23) apod. Dlužno dodat, že ve všech případech souhlasím s autorem, neboť opačné 
výklady na mne působí spíše snahou celý problém pod tlakem nechuti povinných subjektů 
dezinterpretovat či významově posouvat. 
 
Výborná a propracovaná je i další stať o výkladu veřejných prostředků (str. 21, 22). To je 
velmi důležité, neboť zde vidím možný sporný moment aplikace celého § 8b, zejména ve 
vztahu k veřejným institucím. Zde bych se rád zeptal, zda výklad dle obecného jazyka, 
případně dle e ratione legis má vést k tomu, že ztotožníme veřejné prostředky s prostředky 
všech povinných subjektů podle § 2 odst. 1 InfZ? Možná tu totiž trochu chybí závěr. 
 
Za pozornost stojí autorova teze na str. 26 dole: „Připomeňme, že jsme dovodili vztah 
speciality § 8b vůči § 8a InfZ. S ohledem na systémové vazby panující mezi InfZ a ZOOÚ lze 
nicméně v případech, kdy bude zažádáno o informace o příjemci veřejných prostředků, upustit 
z dostatečně relevantních závažných důvodů od aplikace § 8b a namísto něj aplikovat § 8a 
InfZ.61 Takový krok však bude muset obstát v testu proporcionality, bude nutné jej tak opřít 
o silné argumenty teleologického výkladu.“ Nejde nad rámec platového rozsudku RS NSS? 
Můžeme se o tom pobavit. 
 
Velmi dobré jsou i úvahy o úmyslu zákonodárce, včetně popisu anabáze s pokusem 
novelizovat § 8b InfZ zákonem o zdravotních službách. 
 
Značný rozsah pak zabírá rozbor rozsudku RS NSS, což je přirozené, neboť jde o zcela 
zásadní judikát v dané problematice. 
 
Velmi se mi líbí též kapitola o důsledcích a důsledkovém výkladu § 8b za použití ekonomické 
analýzy práva (str. 50 a násl.). 
 
Relevantní a podnětná je též část „Slovenská právní úprava poskytování informací o příjmech 
z veřejného rozpočtu“ od str. 53. Totéž platí i o navazující části rozebírající test 
proporcionality. 
 
Konečně oceňuji i závěrečnou pasáž o procesním postavení příjemce veřejných prostředků 
jako subjektu údajů ve smyslu § 8b odst. 3 InfZ, neboť ta není v praxi dosud příliš probádána 
a vzniká zde celá řada otázek v důsledku toho, že ji zmínil platový rozsudek RS NSS. Autor 
se zde přiklání k zapojení dotčených osob do řízení, čemuž zřejmě není krom zvýšení 
pracnosti a náročnosti agendy poskytování informací co vytknout a nepochybně jde o ústavně 
konformní výklad, neboť zájmy příjemců veřejných prostředků tu dotčeny jsou. 
 
V závěru jsem napjatě očekával, co autor vymyslí. Nakonec uvedl pokorně to, co bych uvedl 
sám. Situace je to sporná a sporná ještě nějakou dobu bude. Lze ji jistě řešit i legislativně 



(různými způsoby), ale nelze očekávat, že to půjde hladce a že by se tím mnoho vyřešilo. 
Takže nejlepší bude nechat text zákona, jak je, a dále precizovat výklad praxí. Má pravdu.  
 
3. Formální posouzení  
 
Po formální stránce nemám vůbec žádné výhrady. Práce je zcela bez chyb (nenalezl jsem 
žádnou, což snad ani není možné) a dobře strukturována. Oceňuji též schopnost autora 
pracovat s textem správným, úhledným a čtivým způsobem; což se nedaří každému, ať již 
proto, že není dostatečně obeznámen s příslušnými možnostmi textového editoru, nebo proto, 
že nemá základní znalosti typografie ani dostatek citu pro vzhled strojově psaného slova.  
 
Odborný a poznámkový aparát práce je úplný, relevantní a vysoce odborně kvalitní, navíc se 
zdá, že jej autor reálně zná a pracuje s ním. 
 
4. Celkové hodnocení práce 
 
Práci hodnotím jako mimořádně zdařilou, ve srovnání s jinými pracemi na toto téma vysoce 
nadprůměrnou, úzce profilovanou a jdoucí do takové hloubky zpracování, jaká nemá 
v dosavadní literatuře a judikatuře obdoby. Autor v podstatě překonává i úvahy v jinak velmi 
kvalitním a rozsáhlém platovém rozsudku RS NSS. Práce vypovídá po všech stránkách 
o perfektní orientaci a zájmu autora. Autorovi se zároveň podařilo vystihnout i rozumnou 
proporci a hloubku jednotlivých částí, je v nich uvedeno vše podstatné, a to do detailu, ale 
zároveň nijak obsedantně či přehnaně.  
 
Práce splňuje kvalitativní parametry závěrečné práce vyššího stupně a dávám autorovi 
k úvaze její obhajobu i jako rigorózní.  
 
Práci navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
 
 
V Táboře dne 22. listopadu 2015 
 
 
Mgr. František Korbel, Ph. D. 
 


