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Úvod 

V posledních letech se jak v obecném mediálním diskurzu, tak v odborné 

veřejnosti vede polemika o svobodu informací o platech zaměstnanců veřejné správy. 

Tato debata se rozhořela zejména po - do jisté míry přelomových – soudních 

rozhodnutích, která pro mnohé překvapivě favorizovala právo na informace před 

právem na soukromí.          

 Nabízí se zprvu otázka, co stálo za nárůstem zájmu o informace o odměňování 

ve veřejném sektoru? Lze to podle mého názoru přičíst tomu, že česká společnost je  

od listopadu roku 1989 takřka trvale konfrontována s informacemi o nehospodárném  

a neúčelném nakládání s veřejnými prostředky. Od stále probíhajícího sporu  

o transformaci české ekonomiky, přes realizace předražených veřejných zakázek, bujení 

korupce, machinace s evropskými dotacemi, po pro stát a veřejný rozpočet nevýhodné 

smlouvy příkladmo o právním poradenství, IT službách nebo poradenské  

a konzultační činnosti. Společnost tak mnohdy vnímá veřejnou správu jako neefektivní, 

přebujele formalistní, strnulou a neosobní, která nezaměstnává osoby potřebných 

odborných kvalit, ale osoby porůznu spřízněné s politickými stranami nebo zájmovými 

skupinami. To vedlo k postupné emancipaci občanské společnosti a jejího tlaku  

na transparentnost veřejného sektoru.     

 Vrátíme-li se k odborné diskuzi o svobodě informací o platech zaměstnanců 

veřejné správy, 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. 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. Tento fakt nelze podle mého názoru 

podceňovat, proto považuji za nutné objasnit svou motivaci k výběru tématu této práce. 

 Zájem o právo na informace ve mně vzbudila práce v nevládním neziskovém 

sektoru. Zabýval jsem se jednak právní pomocí osobám, které vedly spory  

s povinnými subjekty o poskytnutí informace, mimo jiné i podle ustanovení § 8b InfZ, 

jednak jsem sám vedl jménem svého zaměstnavatele s povinnými subjekty spory stejné 

povahy. Poté jsem se stal naopak zaměstnancem orgánu veřejné správy, tedy povinného 
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subjektu, který zaujímal k poskytování informací o platech svých zaměstnanců 

odmítavý postoj. Mohl jsem se tak blíže seznámit s hlavními důvody tohoto postoje  

a z nich vycházející právní argumentace. To mě, ve spojení se sledováním vývoje 

judikatury a odborné debaty, přivedlo k myšlence podat ucelený pohled na právní 

úpravu poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků a ustanovení § 8b 

InfZ, obsahující tuto úpravu, vyložit podle jednotlivých metod interpretace práva.

 Tato práce si tak klade za cíl prostřednictvím metodologie interpretace práva, tak 

jak ji vyvinula právní teorie a praxe, nalézt smysl a účel právní úpravy poskytování 

informací o příjemcích veřejných prostředků a zároveň dosáhnout co nejšetrnějšího 

vyrovnání mezi právem na informace a právem na soukromí.  

 Úvodem, po vymezení ústavního zakotvení práva na informace a práva  

na informační sebeurčení jako složky práva na soukromí, přistoupíme k výkladu 

ustanovení § 8b InfZ na zákonné úrovni. Provedeme jazykový výklad normy vtělené  

do § 8b, abychom posléze výsledek, kterého takto dosáhneme, konfrontovali  

s argumenty systematického výkladu, přičemž si odpovíme na otázku, zdali jsou tyto 

systematické argumenty natolik silné, aby odůvodňovaly odchýlení se od doslovného 

znění právní úpravy poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků, nebo lze 

jimi naopak podpořit interpretační výsledek vycházející ze zásad a principů jazykového 

výkladu. Shodný přístup zvolíme i při interpretaci § 8b metodou historického výkladu,  

v rámci něhož se zaměříme jednak na rekonstrukci vůle zákonodárce v době přijetí 

komentované právní úpravy, jednak na analýzu vybraných soudních rozhodnutí. 

Ustanovení § 8b pak konečně podrobíme i teleologickému výkladu.  

 Je třeba si uvědomit, že proces interpretace práva je procesem celistvým, 

odehrávajícím se v tzv. hermeneutickém kruhu. Argumenty jednotlivých metod výkladu 

tak nelze od sebe zcela oddělit, naopak spolu v mnohém souvisejí a doplňují se. Proto  

se stěžejní část práce bude zabývat principem proporcionality. Odpovíme si na otázku, 

zdali je z ústavního hlediska ustanovení § 8b InfZ proporcionálním omezením práva  

na informační sebeurčení, aniž bychom se museli v každém jednotlivém případě 

uchylovat k provedení testu proporcionality, nebo naopak bude třeba vždy, abychom 

dosáhli ústavně konformní interpretace, testovat proporcionalitu předmětné právní 

úpravy.         

 Závěrem se rovněž dotkneme procesního postavení příjemce veřejných 
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prostředků a jeho možností obrany proti zpřístupnění osobních údajů, které se jej týkají. 

 Tato diplomová práce vychází z právního stavu platného a účinného ke dni 31. 

10. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Ústavní zakotvení práva na informace a práva na soukromí 

1.1 Ústavní zakotvení práva na informace  

Právo na informace je od doby tvorby katalogů základních práv a svobod 

považováno za jedno z elementárních lidských práv a je úzce spojováno se svobodou 

projevu. Je to logické, neboť si nelze bez znalosti relevantních informací utvořit 

poučený názor, uchopit myšlenku nebo ideu a ty posléze projevovat.
1  

 Jako jeden z prvních dokumentů mezinárodního práva lze v novodobé historii 

zmínit Všeobecnou deklaraci lidských práv, která ve svém čl. 19 zakotvuje právo  

na informace takto: „Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo 

nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, 

přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu  

na hranice.“
2          

 Právo na informace, vč. práva na aktivní vyhledávání informací, rovněž 

zakotvuje ve svém čl. 19 odst. 2 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

(dále jen „MPOPP“), přičemž odst. 3 téhož článku obsahuje výčet účelů, pro něž lze 

omezit práva garantovaná v odst. 2.
3       

 Pro ochranu základních lidských práv je na evropském kontinentu stěžejní 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), na jejíž 

dodržování dohlíží Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“).
4
 Právo  

na informace je obsahem čl. 10 odst. 1 Úmluvy. Odst. 2 téhož článku není nepodobný 

odst. 2 čl. 19 MPOPP, jeho předmětem je tudíž výčet účelů, pro něž lze právo  

na informace omezit. Ve srovnání s MPOPP je ovšem tento výčet výrazně širší. K tomu 

na okraj dodejme, že ESLP zastává politicky akcentovanou interpretaci svobody 

projevu, což znamená, že vyžaduje od států, jde-li o projev související s otázkami 

                                                      
1 WÁGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a svobod. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 431.    
2 Text Všeobecné deklarace lidských práv je k nalezení na http://www.osn.cz/wp-
content/uploads/2015/03/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf .  
3 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických 
právech. Text Paktu je dostupný na http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinar.pakt-
obc.a.polit_.prava_.pdf. 
4 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv  
a základních svobod. Text sdělení je k nalezení na http://www.nssoud.cz/historie/umluva.pdf. 
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veřejného zájmu, navýsost restriktivní interpretaci odst. 2 čl. 10 Úmluvy.
5 

 V neposlední řadě i Listina základních práv Evropské unie (dále jen „Listina 

EU“) zařazuje do svého katalogu základních práv právo na informace, a to ve svém  

čl. 11 odst. 1.
6
 Jeho znění je takřka identické se zněním čl. 10 odst. 1 Úmluvy. 

 Přejděme k zakotvení práva na informace v pramenech ústavního práva českého 

původu. Je notorietou, že součástí ústavního pořádku je i Listina základních práv  

a svobod (dále jen „Listina“).
7
 Právo na informace je zařazeno v oddílu druhém hlavy 

druhé Listiny a jako takové se řadí mezi politická práva. Dodejme, že jako základní 

právo je v souladu s čl. 3 odst. 1 Listiny právem univerzálním a v souladu  

s čl. 41 odst. 1 právem přímo vymahatelným. Svoboda projevu a právo na informace  

se řádí v oddílu druhém Listiny na první místo, z čehož lze dovodit, jakou důležitost 

přisoudil ústavodárce těmto dvěma chráněným hodnotám. V návaznosti na to citujme 

Ústavní soud: „Právo na svobodu projevu a právo na informaci jsou jedním z úhelných 

kamenů demokratického státu, neboť teprve svobodné informace a jejich výměna  

a svobodná diskuse činí z člověka občana demokratické země.“
8   

 Listina v čl. 17 odst. 1 stanoví: „Svoboda projevu a právo na informace  

se zaručují.“ Povšimněme si, že český ústavodárce explicitně označil právo  

na informace jako právo samostatné, nikoliv „jen“ jako integrální součást svobody 

projevu. K tomu citujme z komentářové literatury: „Oproti mezinárodním i zahraničním 

zvyklostem (...) není právo na informace zahrnuto do svobody projevu, nýbrž je - zřejmě 

ku prospěchu věci - osamostatněno a postaveno jí na roveň jako samostatné základní 

politické právo. Tím (...) je zvýrazňován politický charakter práva na informace jakožto 

samostatného subjektivního práva (nároku) jednotlivce vůči veřejné moci na informace 

z oblasti správy věcí veřejných.“
9       

 Textace odst. 2 čl. 17 do značné míry vychází ze znění článků dokumentů 

mezinárodního práva, které jsme zmínili výše. Listina tak nechápe právo na informace 

                                                      
5 WÁGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a svobod. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 426. 
6 Text Listiny základních práv Evropské unie je k nalezení na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:cs:PDF. 
7 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 
jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
8 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 1999, sp. zn. I. ÚS 526/98 .  
9 KORBEL, F. a kol., Právo na informace. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Zákon o právu  
na informace o životním prostředí. Komentář. 2. vydání. Praha: Linde Praha., 2005, str. 32.   
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pouze v pasivním slova smyslu (jako právo být informován), ale výslovně předpokládá 

aktivní činnost subjektu práva ve vyhledávání a šíření informací, chápe jej jako veřejné 

subjektivní právo. Jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, odst. 2  

čl. 17 Listiny chrání právo na informace, které jsou předmětem obecného zájmu, 

bez ohledu na to, zdali se jedná o informace veřejnoprávní nebo soukromoprávní 

povahy.
10          

 Odst. 4 čl. 17 Listiny podává metodologický návod na zkoumání ústavní 

konformity omezení práva na informace. Předestírá třístupňový test, jehož splněním má 

být zaručeno, že právo na informace bude omezeno ústavně konformním způsobem. 

Zasáhnout do práva vyhledávat a šířit informace je tedy možné pouze tehdy,  

- máme-li pro takový zásah zákonnou oporu, 

- jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytné a  

- sledujeme-li tím dosažení některého z legitimních cílů vyjmenovaných  

v odst. 4 čl. 17 (ochrana práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejná 

bezpečnost, ochrana veřejného zdraví a mravnosti). 

Z uvedeného plyne, že právo na informace není vpravdě právem absolutním, ale 

právem relativním. V této souvislosti připomeňme nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 

1999, podle něhož je třeba omezení plynoucí z odst. 4 čl. 17 Listiny interpretovat podle 

obecných zásad restriktivně.
11

 To ostatně vyplývá i z čl. 4 odst. 4 Listiny. 

 Dodejme, že odst. 5 čl. 17 Listiny je zdůrazněna aktivní informační povinnost 

orgánů veřejné moci, přičemž jeho zákonnou „koncovkou“ je mimo jiné i zákon  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) jako obecná 

zákonná norma v oblasti práva na informace, která promítá do českého právního řádu 

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003  

o opakovaném použití informací veřejného sektoru (dále jen „směrnice č. 2003/98/ES“). 

1.2 Ústavní zakotvení práva na soukromí 

Požadavek respektu k soukromí je projevem centrálního lidskoprávního nároku 

na autonomii jednotlivce. Bez práva na soukromí nelze zajistit prostor pro rozvoj  

                                                      
10 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10.  
11 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 1999, sp. zn. I. ÚS 526/98. 
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a realizaci osobnosti, tj. nelze zajistit prostor její svobody.
12

 Koncept soukromí  

se v jednotlivých právních řádech angloamerické a kontinentální právní kultury tu více, 

tu méně liší, což je dáno kulturním, historickým a právním vývojem té které společnosti 

a jejího chápání vztahu jednotlivce a státu a politicko-filosofických představ, co náleží 

do sféry soukromé a co do sféry veřejné. Nadto se v návaznosti na překotný technický  

a technologický pokrok koncept soukromí neustále vyvíjí.
13

    

 Soukromí je tak nutné mít za fenomén dynamický a mnohovrstevnatý, který 

zrcadlí řadu práv. Pod jeho rozsah lze zahrnout mimo jiné ochranu obydlí, listovního 

tajemství, nedotknutelnost tělesné a duševní integrity nebo ochranu před neoprávněným 

pronikáním mediálního světa do života jednotlivců. Sám Evropský soud pro lidská 

práva ovšem zdůraznil, že nepokládá za možné a ani nutné pokusit se podat 

vyčerpávající definici pojmu soukromí.
14

      

 Lze však - s určitou mírou zjednodušení - konstatovat, že do práva na soukromí 

lze zasáhnout buď na základě souhlasu dotčené osoby, nebo na základě zákona.  

 Všeobecná deklarace lidských práv zakotvuje právo na soukromí v čl. 12, který 

zní: „Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života,  

do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má 

právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.“ Totožným 

způsobem zakotvil právo na soukromí i MPOPP ve svém čl. 17.     

 Úmluva, jež ve svém čl. 8 odst. 1 říká, že „každý má právo na respektování 

svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence“, v odst. 2 téhož článku 

vymezuje – na rozdíl od předešlých dokumentů mezinárodního práva - podmínky, 

kterým dostojí-li státní orgán, tak je oprávněn do výkonu práva na soukromí zasáhnout.

 Ochranu osobních údajů je nutné považovat za výseč práva na soukromí. Jedním 

z prvních dokumentů mezinárodního práva, který se zabýval problematikou ochrany 

osobních údajů, byla Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování 

osobních dat.
15

 Ta definuje jednak základní pojmy a zásady pro ochranu údajů, jednak 

stanovuje výjimky z uvedených zásad a podmínky omezení výkonu práva na ochranu 

                                                      
12 WÁGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a svobod. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 281. 
13Ibid., s. 278. 
14 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 12. 1992 ve věci Niemietz v. Německo 
15 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 511/2001 Sb.m.s., o Úmluvě o ochraně osob se zřetelem  
na automatizované zpracování osobních dat. 
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osobních údajů.          

 Na vzrůstající význam ochrany osobních údajů reagovala i Smlouva o fungování 

Evropské unie a Listina EU, které v čl. 16 odst. 1, resp. v čl. 8 odst. 1 stanoví, že „každý 

má právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají“.
16

    

 Je patrné, že s ohledem na technický a technologický vývoj a jeho dopad  

na jednotlivé aspekty soukromí se právo na ochranu osobních údajů explicitně vydělilo 

z práva na soukromí. Je to logické i z důvodu odlišného mechanismu ochrany. Zatímco 

ochrana osobnosti, pod které právo na soukromí spadá, je ochranou subjektivní, 

realizovanou vesměs nástroji soukromého práva, ochrana osobních údajů je primárně 

založena na administrativně právní metodě regulace, byť se lze samozřejmě podle 

okolností domáhat ochrany osobních údajů i v rámci obecné ochrany osobnosti podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).   

 Po krátké exkurzi do způsobu zakotvení práva na soukromí, resp. práva  

na ochranu osobních údajů v dokumentech mezinárodního práva, přejděme k Listině.  

V její systematice je právo na soukromí primárně garantováno v čl. 10. Jedná se tak  

o základní lidské právo. Pod rozsah čl. 10 spadá i tzv. právo na informační sebeurčení. 

Jeho ochrana je zakotvena v odst. 3, který zní: „Každý má právo na ochranu před 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své 

osobě.“ Citujme z nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011: „Vedle tradičního 

vymezení soukromí v jeho prostorové dimenzi (ochrana obydlí v širším slova smyslu)  

a v souvislosti s autonomní existencí a veřejnou mocí nerušenou tvorbou sociálních 

vztahů (v manželství, v rodině, ve společnosti) právo na respekt k soukromému životu 

zahrnuje i garanci sebeurčení ve smyslu zásadního rozhodování jednotlivce o sobě 

samém. Jinými slovy, právo na soukromí garantuje rovněž právo jednotlivce rozhodnout 

podle vlastního uvážení zda, popř. v jakém rozsahu, jakým způsobem a za jakých 

okolností mají být skutečnosti a informace z jeho osobního soukromí zpřístupněny jiným 

subjektům. Jde o aspekt práva na soukromí v podobě práva na informační sebeurčení, 

výslovně garantovaný čl. 10 odst. 3 Listiny.“
17

 Ústavní soud tak vymezuje, řekněme, 

pozitivní (právo každého rozhodnout o zpřístupnění určitých složek jeho života)  

a negativní (právo každého bránit se proti neoprávněným zásahům do jeho osobní sféry) 

                                                      
16 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie je lze najít na http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=celex:12012E/TXT. 
17 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10. 
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složku práva na soukromí.         

 Na okraj lze zmínit, že ze znění odst. 3 čl. 10 vyplývá, že záměrem ústavodárce 

bylo poskytnout ochranu před neoprávněným nakládáním s osobními údaji,  

tj. poskytnout ochranu nejen před nezákonným, ale rovněž i před nelegitimním 

nakládáním. Za odraz takto pojímané ochrany, typické pro soudobý demokratický 

právní stát, lze podle mého názoru považovat krom jiného i ustanovení § 5 odst. 2  

písm. d) a odst. 3 či § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně 

některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“).       

 Čl. 10 Listiny nestanovuje podmínky, za kterých lze základní práva garantovaná 

tímto článkem omezit. V takové situaci, jak uvádí komentářová literatura, se uplatní 

doktrína ústavně imanentních omezení, tj. takových, která jsou přijímána za účelem 

ochrany základních práv třetích osob, anebo za účelem ochrany takových veřejných 

statků, které předjímá ústavní pořádek.
18

 K tomu dodejme, že nelze v tomto ohledu 

zcela přehlížet účely, pro něž je možné omezit právo na soukromí, vyjádřené v odst. 2 

čl. 8 Úmluvy.         

 Zákonnou „koncovkou“ Listinou garantovaného práva na informační sebeurčení 

je mimo jiné zákon ZOOÚ, který promítá do českého právního řádu Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 

„směrnice č. 95/46/ES“). 

1.3 Kolize práva na informace s právem na informační sebeurčení 

Právo na informace a právo na informační sebeurčení jsou, jak vyplývá  

ze systematiky Listiny, práva rovnocenná. Je logické, že právo na informace se nezřídka 

s právem na informační sebeurčení střetává. Napětí mezi těmito právy je důsledkem 

vyplývajícím ze samotné podstaty těchto práv, jejichž současné zachování, resp. 

naplnění, je v řadě případů prakticky vyloučeno.      

 Pro řešení kolize základních práv byl vyvinut známý test proporcionality 

zkoumající ve třech krocích vhodnost, potřebnost a přiměřenost omezení jednoho  

z kolidujících základních práv.       

                                                      
18 WÁGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a svobod. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 285. 
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 Kruciálním bodem této práce je interpretace ustanovení § 8b InfZ, které je 

projevem Listinou zaručeného práva na informace. Budeme se tak zabývat otázkou, 

zdali právní úpravu v § 8b lze hodnotit jako proporcionální zákonné omezení práva  

na informační sebeurčení jako základního práva, resp. pokusíme se zvolit tu z možných 

interpretačních variant § 8b omezující ochranu osobních údajů, která nepřekročí míru 

omezení, jež je v demokratické společnosti nezbytná a jež šetří podstatu a smysl 

ochrany osobních údajů jako jedné ze složek práva na soukromí.     

 K přípustnosti zásahu do práva na informační sebeurčení se vyjádřil Ústavní 

soud již ve výše citovaném nálezu takto: „Zásah do základního práva jednotlivce  

na soukromí v podobě práva na informační sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3 (...) je 

tak možný jen skrze imperativní zákonnou úpravu, která musí především odpovídat 

nárokům plynoucím z principu právního státu a která naplňuje požadavky vyplývající  

z testu proporcionality, kdy v případech střetů základních práv či svobod s veřejným 

zájmem, resp. s jinými základními právy či svobodami je třeba posuzovat účel (cíl) 

takového zásahu ve vztahu k použitým prostředkům, přičemž měřítkem pro toto 

posouzení je zásada proporcionality (v širším smyslu). Taková právní úprava musí být 

přesná a zřetelná ve svých formulacích a dostatečně předvídatelná, aby potenciálně 

dotčeným jednotlivcům poskytovala dostatečnou informaci o okolnostech a podmínkách, 

za kterých je veřejná moc oprávněna k zásahu do jejich soukromí, aby případně mohli 

upravit své chování tak, aby se nedostali do konfliktu s omezující normou. (...) 

Posouzení přípustnosti daného zásahu z hlediska zásady proporcionality (v širším 

smyslu) pak zahrnuje tři kritéria. Prvním z nich je posouzení způsobilosti naplnění účelu 

(nebo také vhodnosti), přičemž je zjišťováno, zda je konkrétní opatření vůbec schopno 

dosáhnout zamýšleného cíle, jímž je ochrana jiného základního práva nebo veřejného 

statku. Dále se pak jedná o posouzení potřebnosti, v němž je zkoumáno, zda byl při 

výběru prostředků použit ten prostředek, který je k základnímu právu nejšetrnější.  

A konečně je zkoumána přiměřenost (v užším smyslu), tj. zda újma na základním právu 

není nepřiměřená ve vazbě na zamýšlený cíl, tzn. že opatření omezující základní lidská 

práva a svobody nesmějí, jde-li o kolizi základního práva či svobody s veřejným 

zájmem, svými negativními důsledky převyšovat pozitiva, která představuje veřejný 

zájem na těchto opatřeních.“
19

 

                                                      
19 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10. 
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2. Interpretace ustanovení § 8b InfZ a ustanovení s ním 

souvisejících 

Normativní oporou práva na informace o platech zaměstnanců ve veřejné správě 

je v InfZ ustanovení § 8b. Jako takové je nutné jej interpretovat. Vykládáme-li, resp. 

aplikujeme-li jednotlivé zákonné ustanovení, aplikujeme tak celý právní řád, proto je 

nutné dobrat se i významu a smyslu ustanovení s § 8b souvisejících.
20

  

 Interpretací právní normy se rozumí výklad právní normy, tedy nalezení jejího 

významu a smyslu.
21

 Právní věda ve svém vývoji rozpracovala metodologii interpretace 

práva, která vychází zpravidla z prvků výkladu Friedricha Carla von Savignyho a opírá 

se rovněž o poznatky z jiných vědních oborů. Metody a zásady právní interpretace mají 

být zárukou předvídatelnosti soudního rozhodování jako imanentního jevu právní 

jistoty.
22

         

 Základní metody výkladu jsou nově kodifikovány i v ustanovení § 2 občanského 

zákoníku. Z textu ustanovení vyplývá, že odkazuje jak na jazykový výklad 

(„zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu 

slov v jejich vzájemné souvislosti“), tak na výklad systematický („ve shodě s Listinou 

základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá 

tento zákon“), historický („z jasného úmyslu zákonodárcova“) a na výklad teleologický 

(„s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání“, rovněž viz odst. 3 § 2).
23

 Byť je 

ustanovení § 2 občanského zákoníku pouze zákonnou normou, která má stejnou právní 

sílu jako jednotlivá ustanovení InfZ, lze se jí při interpretaci § 8b a ustanovení s ním 

souvisejících inspirovat. Takový krok lze podepřít i tzv. teorií zvláštního práva, podle 

níž je právem obecným právo soukromé, které upravuje práva a povinnosti všech 

právních subjektů, včetně nositelů veřejné moci.
24

    

 Dodejme, že při výkladu ustanovení § 8b a s ním souvisejících ustanovení mi  

za inspiraci poslouží též odborná literatura zabývající se metodologií interpretace 

                                                      
20 WINTR, J., Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 62. 
21 GERLOCH, A., Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 128. 
22 WINTR, J., Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 12. 
23 Ibid., str. 26. 
24 HENDRYCH, D. a kol., Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 24.   
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práva.
25

 Cílem interpretace ustanovení § 8b tak je takový interpretační výsledek, který  

v co největší míře reflektuje závěry jazykového, systematického, historického  

a teleologického výkladu. 

2.1 Výklad ustanovení § 8b InfZ a ustanovení s ním souvisejících  

s důrazem na metodu jazykového výkladu 

Čl. 95 Ústavy České republiky ve svém prvním odstavci uvádí: „Soudce je při 

rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; 

je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou 

mezinárodní smlouvou.“
26

 Z toho vyplývá, že nalézá-li soudce význam a smysl právní 

normy, primární objektem interpretace je zcela logicky text této právní normy.
27

 Jazykový výklad, který dle Ústavního soudu „představuje pouze prvotní 

přiblížení se k aplikované právní normě“
28

, se opírá o princip doslovného výkladu.
29

 To 

lze dovodit z druhého odstavce § 2 občanského zákoníku. Rovněž to vyplývá  

ze Stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, v němž se uvádí: „V případě 

aplikace právního ustanovení nutno prvotně vycházet z jeho doslovného znění.“
30

 

 Vzhledem k tomu, že výkladové metody vykazují principiální charakter, 

odvozují se z principu doslovného výkladu dvě významné zásady jazykového výkladu, 

a to zásada výkladu dle obecného jazyka a zásada výkladu dle legální definice. Oporou 

pro užití jmenovaných zásad jsou mimo jiné i Legislativní pravidla vlády.
31

  

2.1.1 Rozsah informační povinnosti povinného subjektu 

Ustanovení § 8b odst. 1 InfZ zní: „Povinný subjekt poskytne základní osobní 

údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.“ Definice termínu povinný subjekt je 

obsažena v ustanovení § 2 odst. 1 a 2 InfZ. Jedná se tak o legální definici a v souladu  

                                                      
25 Nejvíce mě inspirovala kniha J. Wintra Metody a zásady interpretace práva. Dále jsem vycházel 
z publikací F. Melzera (Metodologie nalézání práva), L. Hloucha (Teorie a realita právní interpretace),  
T. Sobka (Argumenty teorie práva, Nemorální právo, Právní myšlení) nebo z kolektivní monografie 
s názvem Metodologie interpretace práva a právní jistota.  
26 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
27 GERLOCH, A., Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 130. 
28 Např. nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2011, sp. zn. I. ÚS 2920/09 nebo nález Ústavního soudu  
ze dne 12. 8. 2010, sp. zn. I. ÚS 1595/10. 
29 WINTR, J., Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 49. 
30 Stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96. 
31 Ta jsou dostupná na http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/. 
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se zásadou výkladu dle legální definice je nutné logicky interpretovat ustanovení § 8b  

v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 a 2. Problematice, jež se týká toho, které 

veřejnoprávní entity lze podřadit pod termín povinný subjekt, se v této práci věnovat 

nebudeme; lze v této věci odkázat na odbornou literaturu a bohatou judikaturu.
32

 Nutné 

je ovšem upozornit na to, že v § 2 odst. 1 se uvádí, že povinné subjekty mají povinnost 

poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, zatímco povinné subjekty 

vymezené v § 2 odst. 2 jsou povinné poskytovat informace pouze v rozsahu 

rozhodovací činnosti svěřené jim zákonem.       

 Pojem působnost není v InfZ definován. Je tak třeba jej vyložit ústavně 

konformním způsobem v souladu s čl. 17 odst. 5 Listiny, ve kterém je stanoveno, že 

„státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti“. Z toho vyplývá, že povinný subjekt má povinnost 

poskytovat informace vztahující se nejen k výkonu veřejné správy, ale rovněž má 

povinnost poskytovat jakékoliv informace vztahující se k postavení povinného subjektu 

jako takového a k činnosti, kterou vykonává.
33

 Nelze souhlasit s Miroslavem Mockem 

a Pavlem Ralausem, kteří ve svém článku ze dne 3. 6. 2014 chápou, i s ohledem  

na ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), 

pojem působnost uvedený v § 2 odst. 1 toliko ve veřejnoprávním pojetí, coby výkon 

veřejné moci.
34

 Takový výklad by byl nejen ústavně nekonformní, ale byl by i v rozporu 

se smyslem a účelem § 8b, který má být nástrojem účinné kontroly nakládání  

s veřejnými prostředky ze strany veřejnosti.       

 Dle mého názoru je tedy nutné pojem působnost interpretovat tak, že povinné 

subjekty v § 2 odst. 1 jsou povinné poskytovat jakékoliv informace vztahující se k jejich 

postavení a činnosti. Zvolený výklad lze rovněž opřít o fakt, že § 2 odst. 1 řadí mezi 

povinné subjekty i veřejné instituce, které typicky vykonávají veřejnou správu 

nevrchnostenskými formami činnosti nebo dokonce vůbec nevykonávají veřejnou 

správu v úzkém slova smyslu. Současně je třeba respektovat vůli zákonodárce  

                                                      
32 KORBEL, F. a kol., Právo na informace. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Zákon o právu 
 na informace o životním prostředí. Komentář. 2. vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 62 – 90. 
FUREK, A.; ROTHANZL, L., Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. Praha: Linde Praha, 
2010, s. 25 – 89.  
33 FUREK, A.; ROTHANZL, L., Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. Praha: Linde Praha, 
2010, s. 42.  
34 MOCEK, M.; RALAUS, P., Otazníky ve věci poskytování údajů o výši platů a odměn zaměstnanců veřejné 
správy, Správní právo, 4/2014, s. 228.  
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a informační povinnost povinných subjektů uvedených v § 2 odst. 2 chápat pouze jako 

částečnou
35

, tedy chápat ji tak, že tyto povinné subjekty mají povinnost poskytovat 

všechny informace vztahující se výhradně k jimi vykonávané vrchnostenské správě. 

2.1.2 Lexikální výklad slovesa poskytl 

Nyní se dostáváme k výkladu slovesa poskytl ve vedlejší větě přívlastkové, z níž 

vedle věty řídící sestává ustanovení § 8b odst. 1 InfZ. Lexikální výklad tohoto slovesa 

opřeme o model tří oblastí významu pojmu; pokusíme se tedy zjistit, které jevy lze 

zahrnout do oblasti jádra pojmu, do oblasti neurčité části pojmu  

a které již do oblasti mimo rozsah pojmu.
36

     

 Miroslav Mocek s Pavlem Ralausem v článku ze dne 3. 6. 2014 - i za použití 

teleologických argumentů - dovozují, že užití jmenovaného slovesa v ustanovení § 8b 

odst. 1 dopadá pouze na ty jevy, kdy povinný subjekt poskytl veřejné prostředky osobě, 

od níž neočekává žádnou protihodnotu.
37

 Z hlediska jazykového výkladu nelze s tímto 

závěrem souhlasit, neboť není podepřen relevantními argumenty. Podle Slovníku 

spisovné češtiny pro školu a veřejnost je nutné sloveso poskytnout chápat ve významu 

udělit, věnovat, dát.
38

 Prostudujeme-li dále slovníkové významy výrazů udělit, věnovat, 

dát, jeví se nám jako zřejmé, že nelze dojít k jednoznačnému závěru, že výraz poskytl 

zahrnuje pouze a jen ty jevy, kdy povinný subjekt poskytl prostředky bez očekávání 

jakékoliv protihodnoty.
39

       

 Vzhledem k tomu, že model tří oblastí významu pojmu, jak uvádí Ondřej 

Škvára, vychází z překonané reprezentační teorie jazyka, pokusíme se vymezit jádro 

výrazu poskytl rovněž i za pomoci pravidel jazykové hry, tak jak je nastínil Ludwig 

Wittegenstein.
40

 Ten doporučuje chápat jazyk jako společenskou praxi, která významy 

slov konstituuje. Abychom získali alespoň rámcovou představu, v jakých konotacích je 

                                                      
35 KORBEL, F. a kol., Právo na informace. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Zákon o právu  
na informace o životním prostředí. Komentář. 2. vydání. Praha: Linde Praha, 2005, s. 69.  
36 MELZER, F., Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání, Praha: C. H. Beck. 
2011, s. 96.  
37 MOCEK, M.; RALAUS, P., Otazníky ve věci poskytování údajů o výši platů a odměn zaměstnanců veřejné 
správy, Správní právo, 4/2014, s. 232.  
38 FILIPEC, J.; DANEŠ, F.; MACHAČ, J.; MEJSTŘÍK, J. a kol., Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost,  
3. vydání, Praha: Academia, 2003, s. 295.  
39 Ibid., s. 464, 487, 53. 
40 ŠKVÁRA, O., Metodologická hodnota nauky o třech oblastech pojmu. In: GERLOCH, A.; TRYZNA, J.; 
WINTR, J. (eds), Metodologie interpretace práva a právní jistota, Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 300 – 309.  
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společenskou praxí užíván výraz poskytl, je třeba nahlédnout do Českého národního 

korpusu.
41

 Z výsledků, které je možné prostřednictvím korpusu získat, nelze opět 

usuzovat na to, že by společenská praxe užívala výraz poskytl pouze ve významu 

předestřeném Miroslavem Mockem a Pavlem Ralausem. Spíše naopak lze přisvědčit 

tomu, že společenská praxe užívá zmíněného výrazu jak pro popis jevu, kdy jeden  

ze subjektů vztahu poskytuje hodnotu druhému, aniž by on sám očekával protihodnotu, 

tak pro popis jevu, kdy vztah vykazuje reciprocitu, tedy jeden ze subjektů poskytuje 

hodnotu, druhý protihodnotu. Oba dva jevy tak náleží podle mého do jádra výrazu 

poskytl.          

 Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) v rozhodnutí ze dne 8. 3. 

2013 upozorňuje na to, že sloveso poskytl je v odst. 1 ustanovení § 8b užito ve vidu 

dokonavém.
42

 Z toho dovozuje, že je nutné toto ustanovení interpretovat tak, že povinné 

subjekty jsou povinné poskytovat informace o příjemcích veřejných prostředků pouze 

tehdy, byly-li jim poskytnuty prostředky jednorázově. To jinými slovy znamená, že 

ÚOOÚ interpretuje § 8b odst. 1 tak, že povinné subjekty mají povinnost informovat  

o příjemcích příkladmo darů, dotací nebo subvencí, nikoliv o příjemcích peněžitého 

plnění nebo plnění peněžité hodnoty jako kompenzace za vykonanou práci, neboť 

odměna za práci je vyplácena opakovaně. Je sice pravdou, že vid dokonavý vyjadřuje 

časově ohraničený děj, na druhou stranu je nutné si uvědomit, že příjemci veřejných 

prostředků jsou i ty osoby, kterým jsou prostředky poskytovány podle zákonů 

uvedených v § 8b odst. 2. Není v tomto ohledu podstatné, že povinné subjekty 

informace o příjemcích veřejných prostředků dle § 8b odst. 2 jako výlukového 

ustanovení neposkytnou, je ovšem podstatné, že vzhledem k jejich povaze jsou 

prostředky dle § 8b odst. 2 poskytovány příjemcům opakovaně. Mělo-li by být sloveso 

poskytl vykládáno s důrazem na kategorii vidu, pak by bylo ustanovení § 8b odst. 2 

nadbytečné. To je nutné odmítnout s poukazem na postulát racionálního zákonodárce  

a s ním spojené zásady nevytváření nadbytečných ustanovení.
43

 Tuto argumentaci lze 

též podepřít tím, že bylo-li v ustanovení § 8b odst. 1 užito sloveso poskytnout ve vidu 

nedokonavém (poskytoval), vedlo by to k absurdnímu závěru, že povinné subjekty by 

                                                      
41 Český národní korpus - SYN2010. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný  
z WWW: <http://www.korpus.cz>. 
42 Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 8. 3. 2013, č. j. OUUO-02103/13-2, dostupné  
na http://data.idnes.cz/soubory/domaci/A130315_MBB_ROZHODNUTI_UOOU.PDF.  
43 WINTR, J., Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 80.  
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sice informace o příjemcích kontinuálních plnění jako kompenzací za vykonanou práci 

poskytovaly, zatímco informace o příjemcích jednorázových plnění by neposkytovaly. 

Domnívám se, že takový postup by byl v rozporu se smyslem a účelem § 8b.

 Dodejme, že ustanovení § 8b odst. 1 obsahuje sloveso poskytnout také ve větě 

řídící, a to ve tvaru poskytne. Vzhledem k tomu, že sloveso zde není vyjádřeno 

podmiňovacím způsobem, není, budou-li zákonem stanovené podmínky splněny, 

zásadně místo pro úvahu povinného subjektu, zda poskytnout, nebo neposkytnout 

informace o příjemcích veřejných prostředků. Ustanovení § 8b odst. 1 tak zakotvuje 

informační povinnost povinného subjektu.  

2.1.3 Výklad pojmu základní osobní údaje 

Podle § 8b odst. 1 InfZ má povinný subjekt povinnost poskytnout o příjemci 

veřejných prostředků základní osobní údaje.      

 Je nabíledni, že základní osobní údaje je nutné v souladu se zásadou výkladu dle 

legální definice vyložit podle § 8b odst. 3, který stanoví, že „povinný subjekt poskytne 

základní osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce 

trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků“. Taktéž je 

nabíledni, že základní osobní údaje jsou svou povahou jak informací podle § 3 odst. 3  

a 4 InfZ, tak osobními údaji definovanými ZOOÚ.  K tomu dodejme, že legální definice 

pojmu osobní údaj vtělená do § 4 písm. a) ZOOÚ je sice zúžena pouze pro účely tohoto 

zákona, nicméně je zřejmé, že základní osobní údaje podle § 8b jsou svou povahou 

osobními údaji ve smyslu zmíněného ustanovení ZOOÚ. Koneckonců sám § 8b 

odkazuje prostřednictvím poznámky pod čarou na ZOOÚ.
44

   

 Adam Furek a Lukáš Rothanzl v komentáři dovozují, že z vymezení rozsahu 

poskytovaných základních osobních údajů, mezi které patří mimo jiné údaj o účelu  

a podmínkách poskytnutých veřejných prostředků, vyplývá, že cílem ustanovení § 8b 

není zpřístupnit osobní údaje o jakýchkoliv příjemcích veřejných prostředků, ale pouze 

o těch, jimž jsou prostředky poskytovány na základě žádostí v podobě dotací či 

veřejných finančních podpor nebo na základě úplatných smluv uzavřených povinnými 

                                                      
44 Je sice pravdou, že poznámka pod čarou jako taková nemá normativní charakter, vypovídá však podle 
mého názoru o úmyslu zákonodárce, aby základní osobní údaje byly vykládány rovněž ve smyslu ZOOÚ. 
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subjekty se třetími osobami k zajištění služeb či k nakládání s majetkem.
45

 Tento 

argument, byť se může zdát relevantní, nesmíme přeceňovat, neboť jej nelze, jak 

ukážeme v následujících podkapitolách, podepřít relevantními argumenty historického  

a teleologického výkladu. Nadto v článku ze dne 5. 11 2014 Jan Potměšil trefně 

podotkl: „Pokud by stačilo k vyloučení dopadu ustanovení § 8b InfZ to, že se konkrétně 

nestanovuje účel plnění, bylo by ustanovení § 8b odst. 2 nadbytečné.“
46

 Není-li tedy 

nutná konkretizace účelu a podmínek vydaných veřejných prostředků, neznamená to, že 

se informace o příjemci těchto prostředků neposkytnou.      

2.1.4 Výklad pojmu veřejné prostředky 

Dostáváme se k výkladu pojmu veřejné prostředky. Vzhledem k tomu, že InfZ 

legální definici tohoto pojmu neobsahuje, vychází jak odborná literatura, tak judikatura 

z legální definice pojmu veřejné prostředky obsažené v § 2 písm. g) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(dále jen „ZFK“).
47

 Ustanovení § 2 písm. g) ZFK uvádí, že veřejnými prostředky  

se rozumí „veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící 

státu nebo jiné právnické osobě uvedené v písmenu a)“.     

 Veřejné finance je nutné vykládat v souladu s § 2 písm. f) ZFK jako veřejné 

příjmy a veřejné výdaje, přičemž veřejné příjmy jsou v § 2 písm. h) ZFK definovány 

jako „příjmy státu nebo právnické osoby uvedené v písmenu a)“ a veřejné výdaje 

definuje § 2 písm. i) ZFK jako „výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů 

územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního 

samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v písmenu a),  

z prostředků soustředěných v Národním fondu a z jiných prostředků ze zahraničí 

poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné 

správy.“         

 Veřejné prostředky tak lze chápat jako veřejné příjmy, veřejné výdaje, věci, 

majetková práva a jiné majetkové hodnoty, které patří jednak státu, jednak, jak stanoví 

                                                      
45 FUREK, A.; ROTHANZL, L., Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. Praha: Linde Praha, 
2010, s. 233. 
46 POTMĚŠIL, J., Z povinnosti informovat o platech úředních osob se vyvléci nelze, Správní právo,  
7-8/2014, s. 382.  
47 FUREK, A.; ROTHANZL, L., Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. Praha: Linde Praha, 
2010, s. 232. 
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 260/06. 
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§ 2 písm. a) ZFK, právnické osobě, jež byla zřízena k plnění úkolů veřejné správy 

zvláštním právním předpisem, nebo právnické osobě, která byla zřízena na základě 

zvláštního právního předpisu a která hospodaří s veřejnými prostředky, a jednak 

subjektům vynakládajícím veřejné finance z rozpočtů, fondů a prostředků 

vyjmenovaných v § 2 písm. i) ZFK. Z toho vyplývá, že rozsah pojmu veřejné 

prostředky je dán nejen tím, že se jedná o veřejné finance a věci v občanskoprávním 

významu, ale rovněž tím, že je stanoven okruh subjektů, které s těmito veřejnými 

financemi a věcmi nakládají.       

 Odborná literatura a judikatura opírá, jak jsme výše uvedli, výklad pojmu 

veřejné prostředky v § 8b InfZ o zásadu výkladu podle legální definice a o zásadu 

zákazu homonymického výkladu, která je mimo jiné odrazem principu bezrozpornosti 

právního řádu jako jednoho z principů systematického výkladu.
48

 Jak však upozornili 

Pavel Mates se Soňou Skulovou v článku ze dne 8. 8. 2013, definice veřejných 

prostředků v § 2 ZFK je zúžena pouze pro účely tohoto zákona.
49

 Domnívají se tak, že 

pojem veřejné prostředky užitý v § 8b InfZ nelze vykládat podle definice v ZFK. Své 

úvahy opírají o rozdílnost smyslu a účelu ZFK a InfZ. Argumentují i nepřijatým 

senátním návrhem na vydání novely InfZ, který ve svém § 8a definoval veřejné 

prostředky jako zejména „majetek, jakož i oprávnění, sleva, prominutí anebo jiný 

majetkový prospěch ve vztahu k veřejným prostředkům“.
50

   

 Považuji za problematické, opírá-li se jazykový výklad pojmu veřejné 

prostředky v § 8b InfZ o legální definici stejného pojmu z jiného zákona, zvláště je-li 

tato legální definice zúžena pouze pro účely tohoto zákona. Ostatně i Ústavní soud  

v rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 124/96 uvedl: „Jednotnost právního řádu je v rovině 

právního jazyka kromě jiného spjata s konstantností významů, přisuzovaných jazykovým 

výrazům, tj. s vyloučením polysémie a homonymie. Výjimkou je pouze rozlišování 

samotným zákonodárcem, a to explicitně formou legální definice nebo implicitně, tzn., 

když je odlišnost významů, přisuzovaných jednomu výrazu, zřejmá z kontextu. Pakliže 

tedy právní předpis obsahuje legální definici pojmu, omezující její použití pouze pro 

účely daného předpisu, plyne z toho nutnost odlišení ve vztahu k významu stejného 

                                                      
48 WINTR, J., Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 57. 
49 MATES, P.; SKULOVÁ, S., K problému ochrany soukromí úředníků veřejné správy v otázce platů  
a odměn z pohledu práva na informace, Bulletin advokacie, 7-8/2013, s. 38. 
50 Sněmovní tisk 9/0, část 1/4, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 4. volební období, 
2002-2006, dostupný v digitálním repozitáři na www.psp.cz. 
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pojmu, obsaženého v jiných předpisech.“ 
51

 K tomu dodejme, že vzhledem k absenci 

relevantních historických pramenů nelze zjistit, zdali bylo úmyslem zákonodárce 

vykládat pojem veřejné prostředky v § 8b InfZ ve světle legální definice stejného pojmu 

v ZFK. Vykládáme-li však ustanovení § 8b InfZ podle § 2 ZFK, nelze se,  

jak se domnívám, opírat o zásadu výkladu podle legální definice; lze se nicméně opřít  

o zásadu zákazu homonymického výkladu, kterou Nejvyšší správní soud (dále jen 

„NSS“) v rozhodnutí ze dne 27. 5. 2011 vyjádřil takto: „Oba tyto soudy po zjištění, že 

zákon o svobodném přístupu k informacím tento pojem nedefinuje, akcentovaly princip 

jednoty a bezrozpornosti právního řádu, ze kterého plyne požadavek přikládat týmž 

pojmům obsaženým v různých právních předpisech zásadně stejný význam a obsah, 

ledaže by existovaly rozumné důvody k závěru, že stejný význam mít nemají (například 

proto, že jsou užity v různých kontextech, nebo proto, že jimi zákonodárce v různých 

dobách mínil odlišné věci).“
52

        

 Přestože je nutné pojem veřejné prostředky užitý v § 8b InfZ vykládat  

i s ohledem na dosavadní tematickou judikaturu Ústavního soudu a obecných soudů 

podle definice stejného pojmu v § 2 ZFK, mám za to, že se mohou vyskytnout 

relevantní důvody pro to, abychom pojem veřejné prostředky v § 8b InfZ vyložili podle 

zásady výkladu dle obecného jazyka. Okruh povinných subjektů vymezený § 2 odst. 1  

a 2 InfZ se nemusí, jak koneckonců podotkl i Adam Furek ve svém článku, překrývat  

s okruhem subjektů nakládajících s veřejnými prostředky ve smyslu § 2 ZFK.
53

 Nelze 

proto vyloučit takový spor o informaci, kdy povinný subjekt odmítne poskytnout 

informaci o příjemci veřejných prostředků jen z toho důvodu, že příjemci nebyly 

poskytnuty veřejné prostředky ve smyslu § 2 ZFK, byť mu byly fakticky poskytnuty 

prostředky z některého veřejného rozpočtu. Abychom naplnili smysl a účel ustanovení  

§ 8b InfZ, tedy kontrolu nakládání s veřejnými prostředky, bude nutné opustit výklad 

pojmu veřejné prostředky ve smyslu § 2 ZFK a interpretovat jej podle významu, který 

má v obecném základu spisovného jazyka. Veřejnými prostředky by tak byly myšleny 

veškeré prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů nebo fondů. Zásada zákazu 

homonymického výkladu by tak v takovém případě musela ustoupit principu výkladu  

e ratione legis.        

                                                      
51 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 7. 1996, sp. zn. III. ÚS 124/96. 
52 Rozsudek NSS ze dne 27. 5. 2011, č. j. 5 As 57/2010 – 79.  
53 FUREK, A., Informace o platech pracovníků veřejné správy, Právní rádce, 17/2011, s. 630. 
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 Dodejme, že pod rozsah pojmu veřejné prostředky, ať ho již interpretujeme  

ve smyslu § 2 ZFK nebo podle zásady výkladu dle obecného jazyka, spadají i jakákoliv 

peněžitá plnění, tedy platy, mzdy, jednotlivé příspěvky či mimořádné odměny, které 

povinné subjekty jako zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům za odvedenou práci.

 Závěrem této podpodkapitoly upozorněme na to, že právní úprava obsažená  

v § 8b je uvozena nadpisem Příjemci veřejných prostředků. Obecný lexikální význam 

slova příjemce, tedy někoho, kdo něco přijímá, je natolik zřejmý, že jej není nutné  

v tomto ohledu jakkoliv obšírněji zkoumat. 

2.2 Výklad ustanovení § 8b InfZ a ustanovení s ním souvisejících  

s důrazem na metodu systematického výkladu 

Právní řád je záměrným systematickým uspořádáním právních norem.
54

 

Nalézáme-li tak význam ustanovení § 8b InfZ, musíme brát v potaz systémové vazby 

mezi ním a souvisejícími právními normami.    

 Systematický výklad se opírá o princip celistvosti právního řádu, od něhož  

se odvíjejí dílčí principy. Jimi míníme princip hierarchie právního řádu, princip 

bezrozpornosti právního řádu, princip vyloučení redundance, princip úplnosti právního 

řádu, princip systematiky zákonodárství a princip doktrinálního členění právního řádu.
55

 

V této podkapitole se zaměříme na systémové vazby § 8b InfZ na úrovni zákonného 

práva. 

2.2.1 Systémová vazba mezi odst. 1 a odst. 2 § 8b InfZ 

Normativní oporou práva na informace o platech zaměstnanců veřejné správy, 

jak jsme uvedli v podkapitole 2.1, je ustanovení § 8b. Zatímco jeho první odstavec 

povinnému subjektu ukládá, aby poskytl základní osobní údaje o příjemci veřejných 

prostředků, jeho druhý odstavec představuje výjimku z této povinnosti. Poskytl-li tak 

povinný subjekt veřejné prostředky „podle zákonů v oblasti sociální, poskytování 

zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory 

stavebního spoření a státní pomoci při obnově území“, základní osobní údaje příjemce 

nezpřístupní. Z toho vyplývá, že rozsah výjimky je dán taxativním výčtem druhově 

                                                      
54 WINTR, J., Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 59. 
55 Ibid., s. 31. 
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vymezených oblastí.        

 Ministerstvo vnitra v rozhodnutí ze dne 5. 12. 2011 uvedlo, že výlukové 

ustanovení § 8b odst. 2 se vztahuje toliko na poskytování veřejných prostředků, o němž 

povinný subjekt autoritativně rozhoduje. Z toho dovodilo, že dopadá-li výjimka dle § 8b 

odst. 2 jen na poskytování veřejných prostředků v rámci rozhodovací činnosti 

povinného subjektu, pak i § 8b odst. 1 se vztahuje pouze na poskytování veřejných 

prostředků při výkonu vrchnostenské veřejné správy.
56

 Takový názor Ministerstva 

vnitra musíme odmítnout, byl by v rozporu s tím, jak jsme v podpodkapitole 2.1.1 

interpretovali pojem působnost povinného subjektu, byl by tedy v rozporu s ústavním 

zakotvením práva na informace.        

 Prostředky, které povinný subjekt poskytuje příjemci podle zákona v oblasti 

hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, plní stejnou funkci, tj. zabezpečení 

základních životních potřeb, jako prostředky, jenž povinný subjekt poskytuje příjemci  

z titulu pracovněprávního nebo jiného obdobného poměru. Nabízí se tak otázka, zdali 

pod rozsah výlukového ustanovení § 8b odst. 2 - vezmeme-li v úvahu jeho účel  

a smysl - nespadají rovněž prostředky poskytované povinným subjektem právě z titulu 

pracovněprávního nebo jiného obdobného poměru. Jinými slovy se nabízí otázka, zdali 

není nutné vyplnit zákonodárcem neplánovanou mezeru v zákoně.   

 Filip Melzer rozlišuje mezery v zákoně pravé a teleologické, které mohou být 

otevřené, je-li doslovný výklad z teleologického hlediska příliš úzký, nebo zakryté, je-li 

příliš široký.
57

 Shledali-li bychom, že se při výkladu § 8b odst. 2 setkáváme s otevřenou 

mezerou v zákoně, mohli bychom za použití argumentu per analogiam pod rozsah 

výjimky z poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků vztáhnout  

i prostředky poskytované povinným subjektem z titulu pracovněprávního nebo jiného 

obdobného poměru. Rovněž shledali-li bychom, že se při výkladu § 8b odst. 1 

setkáváme se zakrytou mezerou v zákoně, mohli bychom za použití argumentu reductio 

ad absurdum vyloučit z dopadu tohoto ustanovení poskytování informací o platech nebo 

mzdách. Vzhledem k tomu, že jak použitím argumentu per analogiam, tak použitím 

argumentu reductio ad absurdum bychom překračovali hranice možného jazykového 

výkladu, bylo by nutné oba kroky podepřít silnými argumenty systematického  

                                                      
56 Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 5. 12. 2011, č. j. MV-128044-5/ODK-2011. 
57 MELZER, F., Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání, Praha: C. H. Beck. 
2011, s. 222 - 234. 
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a teleologického výkladu. Takové argumenty, natolik silné, abychom jimi odůvodnili 

dotváření práva buď analogií, nebo teleologickou redukcí, ovšem v rámci 

systematického výkladu, jak vyplyne i z následujících podpodkapitol, nenacházím. 

Naopak se jeví výklad výlukového ustanovení § 8b odst. 2 jako nesporný. Vzhledem  

k tomu, že obsahuje taxativním výčtem druhově vymezené oblasti, lze za použití 

argumentu per eliminationem vyvodit závěr, že není možné zásadně rozšiřovat rozsah 

výjimky z poskytování informací podle § 8b odst. 1 o další druhově vymezenou oblast. 

2.2.2 Systémová vazba mezi § 8b a § 8a InfZ 

Dále přistoupíme k posouzení systémové vazby mezi ustanoveními § 8b a § 8a 

InfZ. Základním účelem komentovaného zákona je zajištění práva veřejnosti na přístup 

k informacím veřejného sektoru, s výjimkou těch informací, které InfZ výslovně 

uvádí.
58

 Konkretizací tohoto účelu je i § 8b, jenž je normativním základem pro zajištění 

kontroly nakládání s veřejnými prostředky ze strany veřejnosti. Ustanovení § 8a za to 

promítá do InfZ ústavním pořádkem garantované právo na ochranu osobnosti (tedy  

vč. práva na informační sebeurčení), které je na zákonné úrovni upraveno zejména 

občanským zákoníkem a ZOOÚ. Na to lze usuzovat z jeho doslovného znění: 

„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.“ Připomeňme, že základní osobní údaje ve smyslu § 8b 

jsou svou povahou osobními údaji, tak jak je definoval § 4 písm. a) ZOOÚ. Zatímco 

tedy § 8b ukládá povinnému subjektu poskytnout předepsané osobní údaje, § 8a 

odkazuje pro případ, kdy je požadovanou informaci osobní údaj, na zvláštní právní 

úpravu.         

 Kloním se k názoru, že § 8b je ve vztahu speciality vůči § 8a. To vyplývá z toho, 

že právní norma vtělená do § 8a je z hlediska věcné působnosti normou obecnou, 

upravuje, byť formou odkazu, podmínky poskytování osobních údajů jako takových, 

zatímco § 8b normuje poskytování pouze zúženého rozsahu osobních údajů, je tedy  

z hlediska věcné působnosti normou speciální. Nebylo-li by ustanovení § 8b speciální 

vůči § 8a, stalo by se tak do jisté míry redundantním, což je nutné s ohledem na postulát 

                                                      
58 FUREK, A.; ROTHANZL, L., Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. Praha: Linde Praha, 
2010, s. 20. 
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racionálního zákonodárce a s tím související princip vyloučení redundance odmítnout.
59

 Pokud jsme dovodili, že ustanovení § 8b je speciální vůči ustanovení § 8a, 

neznamená to, že aplikace § 8a je v řízení o poskytnutí informace zcela vyloučena. 

Bude-li kupříkladu předmětem žádosti podle InfZ informace týkající se osobního údaje 

osoby, jež nebyla příjemcem veřejných prostředků, může povinný subjekt dle okolností 

postupovat podle § 8a.       

 Systematický výklad se opírá především o princip hierarchie právního řádu.  

Z toho vyplývá, že výklad jednotlivé právní normy musí být mimo jiné eurokonformní 

a v souladu s českým ústavním pořádkem. Z postulátu racionálního zákonodárce lze 

usuzovat na to, že z hlediska věcné a osobní působnosti je zakotvení § 8b v souladu 

s normami vyšší právní síly. To ovšem neznamená, jak si ukážeme v následujících 

podpodkapitolách a především v kapitole 3., že v jednotlivém individuálním případě 

neshledáme dostatečně relevantní důvody k upuštění od aplikace § 8b. 

2.2.3 Systémové vazby mezi § 8b InfZ a ZOOÚ 

Vzhledem k tomu, jak jsou definovány povinné subjekty v ustanovení § 2 odst. 1 

a odst. 2 InfZ a jak je vymezena působnost ZOOÚ v ustanovení § 3, lze mít za to, že 

povinné subjekty jsou správci ve smyslu § 4 písm. j) ZOOÚ. Zpřístupňují-li na základě 

žádosti o poskytnutí informace podle InfZ základní osobní údaje příjemce veřejných 

prostředků, provádí tím ve smyslu § 4 písm. e) ZOOÚ zpracování osobních údajů. Je 

nutné rovněž podotknout, že žadatel o informaci, kterému jsou základní osobní údaje 

příjemce veřejných prostředků poskytnuty, je ve světle § 4 písm. o) ZOOÚ příjemcem 

takto zpřístupněných osobních údajů.      

 Postupuje-li povinný subjekt podle § 8b InfZ, z hlediska § 5 odst. 2 písm. a) 

ZOOÚ provádí, jak jsme dosud dovodili z argumentů jazykového výkladu 

v podpodkapitole 2.1.2, zpracování nezbytné pro dodržení své právní povinnosti jakožto 

správce. Doplňme, že v takovém případě může správce zpracovávat osobní údaje bez 

souhlasu subjektu údajů. Na § 5 odst. 2 ZOOÚ navazuje § 5 odst. 3, který stanoví: 

„Provádí-li správce zpracování osobních údajů na základě zvláštního zákona, je 

povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.“ 

Povšimněme si též doslovného znění § 10 ZOOÚ.      

                                                      
59 WINTR, J., Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 80. 
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 Nabízí se úvaha, zdali nespadá z hlediska ZOOÚ postup povinného subjektu, 

zpřístupňuje-li základní osobní údaje dle § 8b InfZ, pod rozsah ustanovení § 5 odst. 2 

písm. e), které uvádí, že „správce může zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu 

údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, 

příjemce nebo jiné dotčené osoby“. Dodejme, že takové zpracování osobních údajů 

však nesmí být dle posledně zmíněného ustanovení ZOOÚ v rozporu s právem subjektu 

údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. Nadto je na § 5 odst. 2 písm. e) 

navázán § 11 odst. 5 ZOOÚ, který stanoví povinnost správce informovat bez 

zbytečného odkladu subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů.  

 Komentářová literatura k ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) uvádí: „Zpracování 

osobních údajů na základě této výjimky je tedy možné jen tehdy, pokud je nezbytné pro 

ochranu práv správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. V rámci této první podmínky 

jsou stanovena tři kritéria, která musí být splněna současně. Jedná se o nezbytnost 

zpracování, dále o ochranu práv (resp. právem chráněných zájmů), a dále že předchozí 

dvě kritéria se vztahují ke správci, příjemci nebo jiné dotčené osobě. Podmínka 

nezbytnosti znamená, že ochrany práv nelze v daném případě dosáhnout jiným 

způsobem, a to ať již bez zpracování osobních údajů nebo i zpracováním osobních 

údajů, ale na základě jiného právního titulu.“
60

 Ze znění § 8b InfZ ovšem zcela 

jednoznačně vyplývá povinnost povinného subjektu poskytnout základní osobní údaje 

příjemce veřejných prostředků, je tak nutné jeho postup z hlediska ZOOÚ podřadit pod 

ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) ZOOÚ, nikoliv pod ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) 

[viz podmínka nezbytnosti aplikace § 5 odst. 2 písm.e)].    

 Považuji ustanovení § 5 odst. 3 či § 10 ZOOÚ za projev čl. 10 odst. 3 ve spojení 

s čl. 4 odst. 4 Listiny. S jistou dávkou nadsázky lze říci, že uvedená ustanovení vybízejí 

správce, který zpracovává osobní údaje ve smyslu ZOOÚ, provést v odůvodněných 

případech test proporcionality.      

 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 

                                                      
60 KUČEROVÁ, A.; NOVÁKOVÁ, L.; FOLDOVÁ, V.; NONNEMANN, F.; POSPÍŠIL, D., Zákon o ochraně 
osobních údajů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 146.  
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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. 

2.2.4 Systémová vazba mezi § 8b InfZ a zákonem o střetu zájmů 

Přejděme k posouzení vztahu § 8b InfZ a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

(dále jen „ZoSZ“). Pavel Mates, Soňa Skulová, Adam Furek a Miroslav Mocek  

s Pavlem Ralausem ve svých článcích zastávají názor, že vzhledem k tomu, že základní 

účel InfZ a ZoSZ je stejný, tj. transparence veřejné správy, a že vzhledem k tomu, že 

ZoSZ podle § 11 nepožaduje po veřejných funkcionářích uvádět v oznámení o příjmech, 

darech a závazcích informaci o platu a dalších obdobných plněních, není důvod, aby  

se informace o příjemci prostředků vyplácených povinným subjektem z titulu 

pracovněprávního nebo jiného obdobného poměru poskytovaly na základě InfZ.
62

 Jak 

však podotkl ve své článku Jan Potměšil a NSS v rozhodnutí ze dne 22. 10. 2014, 

konkrétní účel ZSZ a InfZ se liší.
63

 K tomu NSS uvedl: „Účelem zákona o střetu zájmů 

je prostřednictvím informačních povinností veřejných funkcionářů bránit střetu jejich 

soukromých zájmů se zájmem veřejným. Účelem § 8b zákona o svobodném přístupu  

k informacím je poskytnout informace veřejnosti o tom, komu jsou poskytovány veřejné 

prostředky a v jaké míře, i v případech, kdy otázka případného střetu zájmů nevyvstává, 

tedy bez ohledu na postavení příjemce veřejných prostředků, čítaje v to i zaměstnance 

vypláceného z veřejných prostředků, v hierarchii systému veřejné správy a bez ohledu 

na jeho kompetence, specializaci, způsob ustanovování i náplň práce.“ NSS dále 

judikuje, že se liší i osobní působnost normy vtělené do § 8b InfZ a ZSZ a rovněž  

i mechanismus poskytování informací podle § 8b InfZ a podle ZoSZ.  

 V tomto ohledu se zcela ztotožňuji se závěry NSS obsaženými v uvedeném 

                                                      
61 To znamená požadovanou informaci odepřít, a to poukazem na právní úpravu obsaženou v § 8a InfZ, 
potažmo v ZOOÚ a občanském zákoníku, resp. v Listině.  
62 MATES, P.; SKULOVÁ, S., K problému ochrany soukromí úředníků veřejné správy v otázce platů  
a odměn z pohledu práva na informace, Bulletin advokacie, 7-8/2013, s. 39.  
FUREK, A., Informace o platech pracovníků veřejné správy, Právní rádce, 17/2011, s. 630. 
MOCEK, M.; RALAUS, P., Otazníky ve věci poskytování údajů o výši platů a odměn zaměstnanců veřejné 
správy, Správní právo, 4/2014, s. 234.  
63 POTMĚŠIL, J., Z povinnosti informovat o platech úředních osob se vyvléci nelze, Správní právo,  
7-8/2014, s. 384.  
Rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2014, č. j. 8 As 55/2012 – 62. 
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rozhodnutí a mám za to, že předměty úpravy InfZ a ZSZ jsou na sobě nezávislé  

a vzájemně se nikterak neovlivňují. 

2.2.5 Systémové vazby mezi § 8b InfZ a směrnicí č. 95/46/ES 

Z čl. 1 odst. 2 Ústavy České republiky ve spojení s principem spolupráce 

zakotveným v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii vyplývá, že vnitrostátní právní 

předpisy mají být interpretovány v souladu s právem EU.
64

 To lze nazvat zásadou 

eurokonformního výkladu.
65

        

 Připomeňme, že právo na informace je obsahem čl. 11 Listiny EU. Je nutné 

zdůraznit, že ustanovení Listiny EU, která se mají podle čl. 52 vykládat v souladu  

s ústavními tradicemi společnými členským státům a s ohledem na Úmluvu, jsou určena 

členským státům pouze tehdy, uplatňují-li právo EU. Rovněž je třeba podotknout, že  

čl. 52 odst. 1 Listiny EU stanoví: „Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto 

listinou musí být stanoveno zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Při 

dodržení zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou 

nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo 

potřebě ochrany práv a svobod druhého.“       

 InfZ, jak jsme uvedli v podkapitole 1.1, promítá do českého právního řádu 

směrnici č. 2003/98/ES. Ta mimo jiné obsahuje v čl. 2 odst. 1 a 2 definici pojmu subjekt 

veřejného sektoru. Na okraj poznamenejme, že pokud jsme na pochybách, zdali ten či 

onen subjekt je povinným subjektem ve smyslu InfZ, je záhodno při výkladu § 2 odst. 1 

a 2 InfZ vycházet i z této legální definice.     

 Ochrana osobních údajů je na úrovni právně závazných aktů přijatých na základě 

Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie upravena směrnicí 

č. 95/46/ES. Vzhledem k tomu, že ZOOÚ zapracovává tuto směrnici do českého 

právního řádu, nepřekvapí, že obsah směrnice č. 95/46/ES se zrcadlí v mnohých 

ustanovení ZOOÚ. Legální definice pojmu osobní údaj v čl. 2 písm. a) směrnice  

č. 95/46/ES tak odpovídá definici pojmu osobní údaj v § 4 písm. a) ZOOÚ, jakož  

i legální vymezení zpracování osobních údajů a pojmu správce v čl. 2 písm. b), resp. d) 

                                                      
64 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unie lze najít na http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=celex:12012E/TXT. 
65 WINTR, J., Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 68. 
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směrnice č. 95/46/ES koreluje s vymezením zpracování osobních údajů a pojmu 

správce podle § 4 písm. e), resp. písm. j) ZOOÚ.      

 Lze mít za to, že zpřístupňuje-li povinný subjekt, který je ve smyslu směrnice  

č. 95/46/ES současně správcem, základní osobní údaje příjemce veřejných prostředků, 

postupuje podle čl. 7 písm. c) směrnice č. 95/46/ES. Pravidlo vtělené do tohoto článku 

je souladné s pravidlem ukotveným v § 5 odst. 2 písm. a) ZOOÚ. Postup povinného 

subjektu podle § 8b InfZ tak nebude moci být, jak jsme uvedli analogicky ve vztahu 

k ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ v podpodkapitole 2.2.3, podřazen pod čl. 7 

písm. e) směrnice č. 95/46/ES.
66

       

 Oddíl II směrnice č. 95/46/ES obsahující čl. 7 je uvozen nadpisem Zásady pro 

oprávněné zpracování údajů. Nabízí se opakovaně úvaha, že má-li být zpracování 

osobních údajů oprávněné, musí být nejen zákonné, ale rovněž legitimní.  

Pochybujeme-li tedy v konkrétním individuálním případě o legitimním užití § 8b InfZ, 

je z pohledu směrnice č. 95/46/ES nutné, abychom přistoupili k provedení testu 

proporcionality. Takový krok lze mimo jiné opřít i o zásadu argumentu a rubrica; 

uvádí-li nadpis uvozující čl. 7 směrnice č. 95/46/ES, že zpracování údajů musí být 

oprávněné, znamená to, že musí být i legitimní. Připomeňme, že čl. 7 písm. f) směrnice  

č. 95/46/ES výslovně vybízí k proporcionálnímu omezení práva na ochranu osobnosti,  

a rovněž připomeňme čl. 52 Listiny základních práv Evropské unie stanovící, za jakých 

podmínek lze omezit výkon práv a svobod touto listinou uznaných.   

 Dodejme, že podle čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice č. 95/46/ES musejí být osobní 

údaje „přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro které jsou 

shromažďovány a/nebo zpracovávány“. Je nabíledni, že minimální rozsah osobních 

údajů je potřebný k tomu, aby mohl být konkrétní příjemce veřejných prostředků 

identifikován.          

 Z postulátu racionálního zákonodárce lze dovodit, že zvláštní pravidlo, vtělené 

do § 8b odst. 3 InfZ, o zúženém věcném rozsahu poskytovaných základních osobních 

údajů má zaručit, že osobní údaje příjemce veřejných prostředků se poskytnout jen 

v takové míře, o které zákonodárce usoudil, že vyvažuje právo na informace a právo  

                                                      
66 Tento článek stanoví, že zpracování osobních údajů může být provedeno pouze tehdy, je-li nezbytné 
pro uskutečnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby či osob, kterým jsou údaje sdělovány,  
za podmínky, že nepřevyšují zájem nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují 

ochranu podle čl. 1 odst. 1.  
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na informační sebeurčení. V tomto ohledu se domnívám, že ustanovení § 8b odst. 3 InfZ 

je eurokonformní, tedy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice č. 95/46/ES. Má-li být 

kontrola nakládání s veřejnými prostředky ze strany veřejnosti efektivní, je třeba, aby 

byl příjemce veřejných prostředků bezpečně a jednoznačně identifikován. 

Proporcionálnost rozsahu poskytovaných osobních údajů lze nejlépe podle mého 

demonstrovat na tom, že žadateli o informace se sdělí název obce, ve které má příjemce 

veřejných prostředků trvalý pobyt, nikoliv ovšem adresa trvalého pobytu.  

 Po posouzení systémových vazeb především mezi § 8b a § 8a InfZ, InfZ 

a ZOOÚ a mezi nimi a směrnicí č. 95/46/ES jsme dosud shledali, že by v konkrétních 

individuálních případech mohlo dojít, pokud bychom bez dalšího aplikovali § 8b InfZ,  

k takovému omezení práva na informační sebeurčení, které by se již jevilo jako 

neproporcionální. Poznamenali jsme, že v takových případech nás právní předpisy  

na zákonné úrovni a na úrovni práva EU vybízejí „nepřímo“ k provedení testu 

proporcionality. V nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/94 je test proporcionality 

vymezen takto: „Při posuzování možnosti omezení základního práva či svobody  

ve prospěch jiného základního práva, resp. svobody lze stanovit tyto podmínky,  

za jejichž splnění má prioritu jedno základní právo či svoboda: První podmínkou je 

jejich vzájemné poměřování, druhou je požadavek šetření podstaty a smyslu 

omezovaného základního práva resp. svobody (čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv  

a svobod). Vzájemné poměřování ve vzájemné kolizi stojících základních práv a svobod 

spočívá v následujících kritériích. Prvním je kritérium vhodnosti, tj. odpověď na otázku, 

zdali institut, omezující určité základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl 

(ochranu jiného základního práva). (…) Druhým kritériem poměřování základních práv 

a svobod je kritérium potřebnosti, spočívající v porovnávání legislativního prostředku, 

omezujícího základní právo resp. svobodu, s jinými opatřeními, umožňujícími 

dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních práv a svobod. (...) Třetím 

kritériem je porovnání závažnosti obou v kolizi stojících základních práv. 

(...)Porovnávání závažnosti v kolizi stojících základních práv (po splnění podmínky 

vhodnosti a potřebnosti) spočívá ve zvažování empirických, systémových, kontextových  

i hodnotových argumentů. Empirickým argumentem lze chápat faktickou závažnost jevu, 

jenž je spojen s ochranou určitého základního práva. (...) Systémový argument znamená 

zvažování smyslu a zařazení dotčeného základního práva či svobody v systému 
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základních práv a svobod (...). Kontextovým argumentem lze rozumět další negativní 

dopady omezení jednoho základního práva v důsledku upřednostnění jiného (...). 

Hodnotový argument představuje zvažování pozitiv v kolizi stojících základních práv 

vzhledem k akceptované hierarchii hodnot. Součástí porovnávání závažnosti v kolizi 

stojících základních práv je rovněž zvažování využití právních institutů, 

minimalizujících argumenty podložený zásah do jednoho z nich.“
67

 

 Vzhledem k tomu, že nám stále zbývá ustanovení § 8b InfZ interpretovat  

s důrazem na metodu historického a teleologického výkladu, přistoupíme k provedení 

testu proporcionality v kapitole 3. 

2.3 Výklad ustanovení § 8b InfZ a ustanovení s ním souvisejících  

s důrazem na metodu historického výkladu 

Zákon jako normativní právní akt je projevem vůle zákonodárce. Vykládáme-li 

právní normu, je jedním ze způsobů, jak se dobrat jejího významu, snaha rekonstruovat 

úmysl zákonodárce. Z toho vyplývá, že historický výklad se neorientuje ani tak na text 

právní normy, jako na historické prameny vypovídající o motivu zákonodárce. 

 Historický výklad je založen na principu vůle zákonodárce.
68

 Zákonodárcovu 

vůli lze rekonstruovat nejen z textu zákona, ale i z obsahu důvodové zprávy jako 

obligatorní součásti návrhu zákona, z pozměňovacích návrhů, v jejichž znění byl zákon 

nakonec schválen, nebo z politických, společenských a ekonomických okolností přijetí 

zákona. Za zdroj poznání zákonodárcovy vůle lze za jistých okolností jmenovat  

i absenci zákonodárného aktu. To souvisí s tím, že zákonodárce svou vůli neprojevuje 

jen v době přijetí zákona, ale rovněž později. Lze poukázat na to, že soudy mohou 

výrazným způsobem výklad zákona posunout. Nepřijme-li v reakci na to zákonodárce 

změnu daného zákona, lze mít za to, že s takto provedeným výkladem souhlasí.
69

 

2.3.1 Rekonstrukce vůle zákonodárce v době přijetí § 8b InfZ 

Původní vládní návrh na vydání zákona, který byl posléze přijat a vyhlášen jako 

zákon č. 61/2006 Sb., neobsahuje návrh ustanovení § 8a a § 8b.
70

 Jejich původ je nutné 

                                                      
67 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94.  
68 WINTR, J., Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 109. 
69 Ibid., s. 118.  
70 Sněmovní tisk 991/0, část 1/4, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 4. volební období, 
2002-2006, dostupný v digitálním repozitáři na www.psp.cz. 
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hledat v pozměňovacích návrzích, které usnesením č. 291 schválil Výbor pro vědu, 

vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (dále jen „Výbor“) na své 47. schůzi ze dne  

14. 9. 2005.
71

 Výbor doporučil Poslanecké sněmovně vtělit do InfZ ustanovení § 8, 

jehož doslovné znění odpovídá nynějšímu § 8a, a ustanovení § 8a, jehož doslovné znění 

odpovídá nynějšímu § 8b.       

 Vzhledem k tomu, že ustanovení § 8a a § 8b ve zněních, jak je známe od doby 

jejich účinnosti, tedy od 22. 3. 2006, nejsou obsahem původního vládního návrhu 

zákona, nelze se při rekonstrukci úmyslu zákonodárce v době přijetí zákona opřít  

o obsah důvodové zprávy. O důvodech včlenění  § 8a a § 8b do InfZ nelze nic 

relevantního zjistit ani z výše zmíněného usnesení č. 291, ani ze stenografického zápisu 

ze 48. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 14. října, na níž bylo o vládním návrhu 

zákona hlasováno.
72

 Pro úplnost dodejme, že nic relevantního nelze zjistit ani  

ze stenografického zápisu ze 47. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 21. 9. 2005,  

na níž uvedený vládní návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou.
73

  

 Adam Furek a Pavel Mates ve svých článcích upozorňují na to, že předobrazem 

současného ustanovení § 8b bylo téměř shodně znějící ustanovení § 8a, které bylo 

součástí neschváleného senátního návrhu na vydání zákona novelizujícího InfZ.
74

 Toto 

ustanovení se lišilo pouze tím, že v odst. 1 za větou první obsahovalo legální definici 

pojmu veřejné prostředky. Z důvodové zprávy k neschválenému senátnímu návrhu 

zákona lze citovat: „Vychází se z principu, že veřejnost má právo na informace, jak bylo 

naloženo s veřejnými prostředky. Ochrana osobnosti je však zachována tím, že jde jen  

o minimální nutný rozsah údajů. Zároveň se vychází z toho, že ten, kdo z vlastní vůle 

žádá o přidělení veřejných prostředků, a požaduje tedy určitou výhodu, musí zároveň 

strpět, že to bude veřejně známo. Tato úprava se však výslovně nevztahuje na oblast, 

kde jsou fyzické osoby příjemci veřejných prostředků nikoli čistě "ze své vůle", ale  

                                                      
71 Sněmovní tisk 991/1, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 4. volební období, 2002-
2006, dostupný v digitálním repozitáři na www.psp.cz. 
72 Stenografický zápis ze 48. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 14. 10. 2005 je dostupný  
na http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/048schuz/48-4.html 
73 Stenoprotokol ze 47. Schůze Poslanecké sněmovny ze dne 21. 9. 2005 je dostupný  
na http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/047schuz/s047078.htm#r2.  
74 FUREK, A., Informace o platech pracovníků veřejné správy, Právní rádce, 17/2011, s. 627. 
 MATES, P.; SKULOVÁ, S., K problému ochrany soukromí úředníků veřejné správy v otázce platů a odměn 
z pohledu práva na informace, Bulletin advokacie, 7-8/2013, s. 33. 
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z důvodu své sociální a obdobné situace.“
75

 Adam Furek z citované důvodové zprávy 

dovozuje, že ani zákon č. 61/2006 Sb., kterým byl § 8b včleněn do InfZ, neměl za cíl 

zpřístupnit osobní údaje o jakýchkoliv příjemcích veřejných prostředků, ale pouze  

o těch, jimž jsou prostředky poskytovány na základě žádosti v podobě dotací či 

veřejných finančních podpor nebo na základě úplatných smluv uzavřených povinnými 

subjekty se třetími osobami k zajištění služeb či k nakládání s majetkem.   

 Úvahu Adama Furka je třeba odmítnout, neboť není opřena o relevantní 

argumenty. Z obsahu důvodové zprávy k neschválenému senátnímu návrhu zákona 

nelze jednoznačně usuzovat na to, že měly být na základě § 8a zpřístupňovány 

informace pouze o takovém okruhu příjemců veřejných prostředků, který Adam Furek 

uvádí. Dodejme, že rekonstruujeme-li úmysl zákonodárce v době přijetí zákona, nelze 

podle mého názoru vycházet pouze z návrhů zákonů, které se nikdy nestaly součástí 

právního řádu. Neschválené návrhy zákonů by mohly být při zjišťování vůle 

zákonodárce brány v potaz pouze tehdy, pokud bychom nalezli pojítko mezi nimi  

a přijatým zákonem v podobě dobových okolností, tedy pokud  bychom mohli úmysl 

zákonodárce nepřímo odvozovat ze změny politických, společenských nebo 

ekonomických okolností.         

 Lze shrnout, že pro rekonstrukci vůle zákonodárce v době přijetí ustanovení § 8b 

InfZ nám chybí relevantní historické prameny. Byť nezjistíme, jaký význam 

zákonodárce přikládal ustanovení § 8b, lze z jeho samotného znění usuzovat na to, jaký 

účel s ním zákonodárce spojoval. Důvodem přijetí této právní normy se tak jeví 

výslovné zákonné zakotvení povinnosti povinných subjektů informovat o širokém 

okruhu příjemců veřejných prostředků.  

2.3.2 Rekonstrukce vůle zákonodárce v době po přijetí § 8b InfZ 

Přejděme k rekonstrukci vůle zákonodárce v době po přijetí ustanovení § 8b. 

Interpretace práva se dnes do velké míry opírá o judikaturu vyšších soudů. Jak jsme 

uvedli, mlčení zákonodárce v době po přijetí zákona, tedy v době jeho aplikace, lze 

chápat jako nepřímé stvrzení dosavadního výkladu utvořeného v judikatuře. Budeme  

se tak zaobírat jak vybranými rozhodnutími vyšších soudů, v nichž bylo přistoupeno  

k výkladu ustanovení § 8b InfZ, tak případnou reakcí zákonodárce na judikatorní výklad 

                                                      
75 Sněmovní tisk 9/0, část 1/4, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 4. volební období, 
2002-2006, dostupný v digitálním repozitáři na www.psp.cz 
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tohoto ustanovení.         

 Soudy se zprvu zabývaly především posouzením vztahu mezi § 8b a § 10 InfZ. 

Ten zakazuje povinnému subjektu poskytnout informace o majetkových poměrech 

osoby, která není povinným subjektem, a to za předpokladu, že se jedná o informace 

získané na základně zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění 

anebo sociálním zabezpečení.        

 Soudní spory byly vyvolány aktivitou OSMPB, o.s., které žádalo podle InfZ 

po orgánech finanční správy jednak základní osobní údaje o osobách, jimž jednotlivé 

orgány finanční správy částečně nebo zcela prominuly příslušenství daně, jednak žádalo 

i o informaci o výši prominutého příslušenství daně. NSS v rozhodnutí  

č. j. 5 As 53/2007 - 85 poté, co interpretoval pojem majetkové poměry v souladu  

se zásadou výkladu dle obecného jazyka, pojem osobní údaj v souladu se zásadou 

výkladu dle legální definice a zohlednil účel jak § 8b, tak § 10, dovodil, že při střetu 

zájmu soukromého (tj. zájmu fyzických a právnických osob na důvěrnost určitých 

informací) a zájmu veřejného (tj. zájmu ostatních spoluobčanů na informaci o tom,  

z jakého důvodu byly poskytovány úlevy ve formě prominutí příslušenství daně např. 

těm, kdo to nepotřebují) nelze dospět k jinému závěru, než že na tomto místě požívá 

větší ochrany zájem soukromý před zájmem veřejným.
76

     

 Ovšem již v rozsudku č. j. 5 As 31/2007 - 75 lze cítit posun v právním názoru 

NSS, který tentokráte kasační stížnost OSMPB, o.s. nezamítl a věc vrátil k dalšímu 

řízení, byť z důvodů procesních.
77

 NSS v tomto rozsudku uvedl: „Základem řešení 

merita nyní projednávané věci je zodpovězení otázky, zda z principu ochrany soukromí 

daňových subjektů lze učinit za určitých okolností výjimku a zda prominutí daňového 

příslušenství lze podřadit pod pojem „poskytnutí veřejných prostředků“ (§ 8b zákona  

o informacích).“         

 K posouzení vztahu mezi § 8b a § 10 InfZ byl nakonec povolán rozšířený senát 

NSS. Ten v rozsudku č. j. 5 As 64/2008 - 155 provedl historický výklad § 8b, zohlednil 

účely § 8b a § 10, použil při výkladu odst. 2 § 8b argument per eliminationem a pojem 

veřejné prostředky vyložil v souladu se ZFK.
78

 Citujme bod 21 tohoto rozsudku: „Lze 

tak uzavřít, že pokud povinný subjekt posuzuje žádost o informace podle ustanovení  

                                                      
76 Rozsudek NSS ze dne 25. 6. 2008, č. j. 5 As 53/2007 – 85. 
77 Rozsudek NSS ze dne 5. 3. 2009, č. j. 5 As 31/2007 – 75. 
78 Rozsudek NSS ze dne 1. 6. 2010, č. j. 5 As 64/2008 – 155. 
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§ 8b informačního zákona, ustanovení § 10 tohoto zákona se vůbec neuplatní. 

Rozhodující pro posouzení žádosti bude pouze skutečnost, zda se požadovaná informace 

skutečně týká poskytování veřejných prostředků a zda jejímu sdělení nebrání výluka 

obsažená v odstavci 2.“ Rozšířený senát NSS rovněž dovodil, že prominutí daně či 

příslušenství daně podle daňového řádu je nutno považovat za poskytnutí veřejných 

prostředků ve smyslu § 8b InfZ.         

 Dodejme, že na právním názoru rozšířeného senátu NSS bylo setrváno mimo 

jiné i v rozsudku č. j. 1 As 142/2012 - 32, v němž se NSS vypořádal s námitkou 

stěžovatele, Finančního ředitelství v Brně, že nemohl poskytnout žadateli, OSMPB, o.s., 

základní osobní údaje fyzických osob, kterým prominul příslušenství daně, neboť by to 

bylo v rozporu s rozhodnutím Soudního dvora ze dne 9. 11. 2010 ve spojených věcech  

C-92/09 a C-93/09, Volker und Markus Schecke a Hartmut Eifert proti Land Hessen 

(dále jen „rozsudek Schecke a Eifert“ nebo „věc Schecke a Eifert“).
79

 

 Finanční ředitelství v Brně namítalo, že rozsudek Schecke a Eifert
80

 vylučuje  

v projednávané věci použití závěrů učiněných rozšířeným senátem NSS. První senát 

NSS v bodě 37 posledně zmíněného rozsudku ale podotkl, že rozsudek Schecke a Eiffert 

a rozsudek č. j. 5 As 64/2008 - 155 vycházejí ze skutkově odlišných případů. Zatímco 

Soudní dvůr se zabýval otázkou, zdali jsou v souladu s evropským právem jednotlivá 

nařízení Rady (ES) a Komise (ES), která zavazují členské státy k aktivnímu 

zveřejňování příjemců prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu  

a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, a to na jediné internetové 

stránce s nástrojem vyhledávání, ve věci posuzované rozšířeným senátem NSS  

se jednalo o poskytování informací na žádost konkrétního žadatele, tedy o poskytování 

informací nahodilé, odvislé od podání žádosti ve smyslu InfZ. Na druhou stranu NSS  

v bodě 39 rozhodnutí uvedl, že rozsudek č. j. 5 As 64/2008 - 155 a rozsudek Schecke 

a Eifert se vzájemně doplňují, neboť vycházejí z nutnosti provést test proporcionality. 

Z bodů 41 a 44 rozhodnutí dále vyplývá, že první senát NSS má za to, že test 

proporcionality rozšířený senát NSS v rozsudku č. j. 5 As 64/2008 - 155 provedl. 

Takový závěr mám za poněkud diskutabilní, protože z odůvodnění rozsudku  

                                                      
79 Rozsudek NSS ze dne 30. 10. 2012, č. j. 1 As 142/2012 – 32. 
80 Rozsudek Soudního dvora je dostupný na 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79001&pageIndex=0&doclang=CS&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=228505. 
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č. j. 5 As 64/2008 - 155 výslovně nevyplývá, že by NSS provedl test proporcionality  

v jeho jednotlivých krocích.       

 Přejděme k do jisté míry průlomovému rozhodnutí NSS č. j. 5 As 57/2010 - 79.
81

 

Pátý senát NSS se zabýval kasační stížností, kterou podal stěžovatel, žadatel  

o informace ve smyslu InfZ, jemuž nebyly poskytnuty informace o výši mimořádných 

odměn, jež obdržel za období od roku 2000 do roku 2008 vedoucí oddělení 

informačních systémů Magistrátu města Zlín. Dodejme, že žadateli byla poskytnuta 

pouze informace o tom, z jakých důvodů byly odměny vyplaceny. Z odůvodnění 

uvedeného rozsudku vyplývá, že NSS v souladu se zásadou výkladu dle legální definice 

vyložil pojem veřejné prostředky a pojem základní osobní údaje, určil, že § 8b je 

speciální vůči § 8a, provedl historický výklad § 8b a usoudil, že zaměstnanec veřejné 

správy, který dostává za svou práci plat vyplácený z veřejných prostředků, je ve smyslu 

§ 8b příjemcem veřejných prostředků. NSS dále uvedl, že neshledává nutným posuzovat 

střet práva na svobodný přístup k informacím a práva na ochranu osobních údajů  

v posuzované věci individuálně podle všech okolností případu. Jinými slovy NSS 

shledal, že zákonodárcem schválené a přijaté ustanovení § 8b je proporcionálním 

omezením práva na ochranu osobnosti.       

 Toto rozhodnutí NSS vyvolalo prudkou reakci jak odborné veřejnosti, tak 

orgánů veřejné správy, především ÚOOÚ. Ten vydal dne 3. 6. 2011 ostře laděné 

stanovisko, v němž projevil nesouhlas se závěry NSS učiněnými v rozsudku 

č. j. 5 As 57/2010 - 79 a vyzval zaměstnance veřejné správy, jejichž platy by byly bez 

relevantního zdůvodnění a bez přihlédnutí k jejich právu na ochranu soukromí 

zveřejněny, aby se bránili cestou ústavní stížnosti.
82

     

 Na závěry učiněné NSS zareagovalo i Ministerstvo vnitra, které dne 2. 9. 2011 

vydalo ve spolupráci s ÚOOÚ metodické doporučení formulující základní orientační 

návod pro poskytování informací o platech zaměstnanců povinných subjektů.
83

 

Z tohoto metodického doporučení vyplývá, že Ministerstvo vnitra a ÚOOÚ se kloní  

k poskytování informací o výši platu konkrétního zaměstnance tehdy, je-li výše platu 

                                                      
81 Rozsudek NSS ze dne 27. 5. 2011, č. j. 5 As 57/2010 – 79. 
82 Stanovisko ÚOOÚ ze dne 3. 6. 2011 je dostupné na https://www.uoou.cz/na-aktualni-tema-archiv/ds-
1103/p1=1103. 
83 Metodické doporučení Ministerstva vnitra ČR a ÚOOÚ k poskytování informací o platech pracovníků 
povinných subjektů podle zákona o svobodném přístupu k informacím je dostupné  
na https://www.uoou.cz/files/Metodika.pdf. 
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zjistitelná z právního předpisu, tedy stanoví-li právní předpis přesnou částku nebo 

jednoznačnou metodiku výpočtu platu, nebo tehdy, vysloví-li zaměstnanec souhlas  

s poskytnutím informace o výši svého platu. Ministerstvo a ÚOOÚ dále zastávají názor, 

že povinné subjekty nebudou moci zpravidla odmítnout poskytnutí informace o výši 

platu, který pobírají veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 ZoSZ. Bude-li se žádost  

o poskytnutí informace týkat výše platu veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2  

a odst. 3 ZoSZ, bude nutné, jak se ministerstvo a ÚOOÚ domnívají, vždy provést test 

proporcionality a uvážit, zdali veřejný zájem na zpřístupnění informace o výši platu 

převažuje nad právem na ochranu osobnosti. K tomu ministerstvo a ÚOOÚ dodávají, že 

nerozhoduje-li zaměstnanec o právech a povinnostech fyzických a právnických osob 

nebo nenakládá-li s větším objemem veřejných prostředků či nepřesahuje-li výše jeho 

platu násobek určité částky, informace o výši platu takového zaměstnance povinné 

subjekty neposkytnou.          

 Lze shrnout, že byť Ministerstvo vnitra a ÚOOÚ nerozporují závěr učiněný 

NSS, že ustanovení § 8b InfZ se vztahuje i na poskytování informací o platech  

a odměnách v orgánech veřejné moci, požadují po povinných subjektech, aby v typově 

vymezených případech aplikovaly test proporcionality.    

 Na výklad ustanovení § 8b InfZ, učiněný pátým senátem NSS v rozsudku ze dne 

27. 5. 2011, reagovala nedlouho poté rovněž vláda, která dne 30. 6. 2011 předložila 

Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se měnily vybrané zákony v souvislosti  

s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách  

a zákona o zdravotnické záchranné službě.
84

 Obsahem tohoto vládního návrhu zákona 

byla mimo jiné změna ustanovení § 8b odst. 2 InfZ, které mělo nově znít:  

„(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle 

zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotních služeb, hmotného zabezpečení  

v nezaměstnanosti, platů, odměn a dalších obdobných plnění poskytovaných z veřejných 

rozpočtů, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.“. 

Ačkoliv důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona mlčí o smyslu a účelu navrhované 

novelizace § 8b InfZ, je záměr vlády jako navrhovatele, vycházíme-li z navrhovaného 

znění, zřejmý - jednak nahradit dosavadní pojem zdravotní péče pojmem zdravotní 

                                                      
84 Sněmovní tisk 408/0, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 6. volební období,  
2010-2013, dostupný v digitálním repozitáři na www.psp.cz. 
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služby, jednak vyloučit z věcné působnosti normy vtělené do § 8b InfZ platy, odměny  

a další obdobná plnění poskytovaná z veřejných rozpočtů. Poslanecká sněmovna  

se s takto navrhovanou novelizací § 8b odst. 2 InfZ neztotožnila, neboť na své 22. 

schůzi dne 7. 9. 2011 schválila pozměňovací návrh Výboru pro zdravotnictví, který 

navrhoval, aby se novelizace omezila na terminologické sjednocení znění § 8b odst. 2  

s přijímaným zákonem o zdravotních službách.
85

 Dodejme, že z hlediska obsahového 

shodný pozměňovací návrh předložil rovněž Výbor pro obranu a bezpečnost, o němž ale 

nebylo třeba po schválení pozměňovacího návrhu Výboru pro zdravotnictví hlasovat.
86

 

 Snaha vlády znemožnit poskytování informací o platech, odměnách a dalších 

obdobných plněních poskytovaných z veřejných rozpočtů postupem podle InfZ tak byla 

v průběhu legislativního procesu zákonodárcem odmítnuta. Na okraj uvedeného se lze 

zamyslet nad otázkou, zdali by byla legislativní procedura, ve které by byl předmětný 

vládní návrh zákona přijat bez pozměňovacího návrhu Výboru pro zdravotnictví, 

ústavní. Vzhledem k tomu, že vláda zamýšlela návrh zákona, jehož předmětem byla 

komplexní právní úprava v oblasti zdravotnictví, použít k novelizaci § 8b odst. 2 InfZ, 

tedy k novelizaci zákona, který se nijak nevztahoval k předmětu původního návrhu 

zákona a ani s ním vzájemně obsahově, pomineme-li snahu o terminologickou jednotu 

právní úpravy, nesouvisel, lze podle mého názoru konstatovat, že schválením 

původního vládního návrhu zákona, včetně restrikce práva na informace, by byla 

porušena zásada předvídatelnosti zákona, jeho srozumitelnosti a zásada jeho vnitřní 

bezrozpornosti. K tomu citujme nález Ústavního soudu sp. zn. ÚS 77/06: „Požadavek 

předvídatelnosti zákona jako součást principu právního státu přestává být naplňován  

v okamžiku, kdy novelizace zákona je součástí jiného zákona ve formálním smyslu, jehož 

obsah s novelizovaným zákonem nijak nesouvisí. Orientace adresáta právní normy  

v právním řádu se tak bez použití přístrojů informačních technologií stává zcela 

nemožnou. Přitom je zřejmé, že bez možnosti používání těchto systémů se dnes již  

v právním řádu České republiky nelze vyznat, a tak se problematizuje uplatnění obecné 

zásady právní, podle které neznalost zákona neomlouvá. Právo se tak stává pro své 

                                                      
85 Sněmovní tisk 408/3, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 6. volební období,  
2010-2013, dostupný v digitálním repozitáři na www.psp.cz, část B., konkrétně B.5. 
86 Sněmovní tisk 408/3, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 6. volební období,  
2010-2013, dostupný v digitálním repozitáři na www.psp.cz, část A., konkrétně A.1. 
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adresáty zcela nepředvídatelné.“
87

      

 Jakkoliv nelze rekonstruovat vůli zákonodárce v době přijetí zákona č. 61/2006 

Sb., kterým byl § 8b včleněn do InfZ, je vůle historického zákonodárce od chvíle, kdy 

odmítl uvedený vládní návrh zákona, jehož záměrem bylo vztáhnout výluku  

z povinnosti poskytovat informace podle § 8b odst. 2 InfZ na platy, odměny a další 

obdobná plnění poskytovaná z veřejných rozpočtů, zřejmá. Zákonodárce nepovažoval 

za nutné korigovat právní názor pátého senátu NSS vyjádřený v rozsudku ze dne 27. 5. 

2011, nepřímo tak stvrdil, že povinnost poskytovat informace podle § 8b InfZ 

se vztahuje bez jakéhokoliv omezení i na příjemce veřejných prostředků, kteří tyto 

prostředky dostávají formou platů, odměn a dalších obdobných plnění z veřejných 

rozpočtů.          

 Spory o poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků tím ovšem 

zažehnány nebyly. Krajský soud v rozsudku ze dne 17. 8. 2010 dovodil, že je s ohledem 

na § 8a InfZ dán zákonný důvod pro odmítnutí poskytnutí informace o výši odměn, 

které byly poskytnuty učitelům za pomoc při stěhování dětí z mateřské školy  

do náhradních prostor.
88

 Dne 11. 11. 2011 byl v řízení o kasační stížnosti tento rozsudek 

zrušen, přičemž čtvrtý senát NSS vytkl Krajskému soudu v Praze, že se vůbec 

nezabýval případnou aplikací § 8b InfZ na projednávanou věc, a navrhl mu, aby při 

právním posouzení věci v dalším řízení buď 

- vycházel z právního názoru pátého senátu NSS vyjádřeného v rozsudku ze dne  

27. 5. 2011, č. j. 5 As 57/2010 - 79, který shrnul čtvrtý senát tak, že je nutné 

bezvýjimečně poskytovat informace o odměně za práci u všech zaměstnanců 

placených z veřejných rozpočtů, a to bez ohledu na povahu a výši takové odměny, 

- nebo se s ohledem na to, že v projednávané věci dochází ke střetu ústavně 

zaručených práv na svobodný přístup k informacím a na ochranu osobních údajů, 

odchýlil od právního názoru pátého senátu NSS, provedl test proporcionality  

a rozhodl, zdali lze dosáhnout ústavně konformního či eurokonformního výkladu  

§ 8b InfZ, 

- či se uchýlil k přímé aplikaci ústavní normy, 

                                                      
87 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 77/06. 
88 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2010, č. j. 44 Ca 84/2009 – 36. 
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- nebo předložil věc Ústavnímu soudu s návrhem podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České 

republiky.
89

 

Z uvedeného je zřejmé, že čtvrtý senát NSS nebyl o správnosti právního názoru 

pátého senátu přesvědčen.        

 Jak vyplývá z rozsudku ze dne 27. 6. 2012, Krajský soud v Praze se od právního 

názoru pátého senátu NSS skutečně odchýlil a prostřednictvím aplikace testu 

proporcionality vyložil § 8b InfZ ústavně konformním a eurokonformním způsobem, 

přičemž shledal, že nejsou v projednávané věci dány důvody pro odmítnutí poskytnutí 

informace o tom, jak byla mezi jednotlivé učitele rozdělena odměna za stěhování dětí  

z mateřské školy do náhradních prostor.
90

 Krajský soud v odůvodnění svého rozsudku 

kladl důraz na ústavní aspekt projednávané věci, na kolizi ústavně zaručených práv  

na svobodný přístup k informacím a na ochranu osobních údajů. Zprvu tak přistoupil  

k výkladu smyslu a účelu čl. 17 Listiny a čl. 10 Úmluvy, k čemuž doplnil, že podle 

judikatury ESLP lze na žádost zpřístupnit pouze takovou informaci, jež je zároveň 

osobním údajem, která náleží do veřejné sféry, naplňuje-li se jejím zpřístupněním určitý 

veřejný zájem. Poté krajský soud přikročil k provedení testu vhodnosti jako prvního 

kroku testu proporcionality, v jehož rámci zkoumal motivaci žadatele o poskytnutí 

informace. Ten svoji žádost ve smyslu InfZ odůvodnil tím, že mezi občany obce  

se šířily pochybnosti o úplném a spravedlivém rozdělení odměny poskytnuté z obecního 

rozpočtu a svou aktivitou sledoval provedení občanské kontroly nad vynakládáním 

veřejných prostředků. Krajský soud vzhledem k tomu, že neshledal důvod ke 

zpochybnění uvedeného tvrzení žadatele, konstatoval, že test vhodnosti byl splněn, 

jakož byl i splněn s odkazem na to, že právní řád nezná jiný institut, jakým by se mohla 

sama veřejnost podílet na kontrole hospodaření s veřejnými prostředky, test potřebnosti. 

 Domnívám se, že krajský soud v aplikaci prvních dvou kroků testu 

proporcionality pochybil. V rámci aplikace testu vhodnosti není dán podle mého názoru 

prostor pro to, aby byla zkoumána motivace žadatele o poskytnutí informace, 

přinejmenším z toho důvodu, že takový postup je v rozporu s § 14 odst. 2 InfZ. 

Hledáme-li v rámci kritéria vhodnosti odpověď na otázku, zdali právní institut 

omezující určité základní právo je vůbec s to dosáhnout sledovaného cíle, posuzujeme 

                                                      
89 Rozsudek NSS ze dne 11. 11. 2011, č. j. 4 As 40/2010 – 60.  
90 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2012, č. j. č. j. 45 A 4/2012 – 76. 
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způsobilost daného právního institutu jako nástroje k ochraně jiného základního práva  

z hlediska abstraktního, tj. nejde o to, zdali ve zpětném pohledu bylo cíle skutečně 

dosaženo, nýbrž o to, zda za normálních okolností by bylo sledovaného cíle zvoleným 

prostředkem možné dosáhnout.
91

 Nelze tak zkoumat v tomto kroku testu proporcionality 

záměr každého individuálního žadatele o informaci, byť je pravdou, že motivy žadatele 

mohou mít svůj význam, zvláště jedná-li se, jak ukážeme níže, o hraniční případy při 

konkurenci práva na informace a práva na informační sebeurčení. Splnění testu 

potřebnosti odůvodnil soud jedinou větou s vágním odkazem na neexistenci obdobných 

právních institutů, v tomto ohledu chybí odůvodnění přesvědčivá argumentace.   

 Krajský soud dále v rámci testu přiměřenosti při rozhodování, kterému v kolizi 

stojících základních práv dá přednost, posuzoval jednak kategorii osob, jimž byly 

veřejné prostředky vyplaceny, jednak charakter a výši poskytnutých částek. Shrneme-li 

závěry krajského soudu, lze říci, že bude-li se žádost o poskytnutí informace o příjemci 

veřejných prostředků týkat 

- osob veřejně činných, které zastávají veřejnou funkci nebo o ni usilují, přičemž  

se těmito osobami míní zejména veřejné funkcionáři uvedení v § 2 ZoSZ, nebudou 

dány důvody pro odmítnutí poskytnutí informace o platu nebo mimořádných 

odměnách; informace o platu nebo mimořádné odměně poskytnuté z veřejných 

prostředků se v případě této kategorie osob odmítne pouze tehdy, bude-li se žádat  

o informaci o bagatelních částkách, 

- řadových státních a veřejných zaměstnanců, poskytne se pouze informace  

o mimořádné odměně, jejíž výše není s to vypovědět nic o běžné finanční situaci 

konkrétního zaměstnance (například nelze z její výše odvodit výši standardního 

měsíčního platu). 

Jak provedení testu vhodnosti a potřebnosti, tak i provedení testu přiměřenosti 

trpí dle mého názoru nedostatky. Krajskému soudu lze vytknout, že podrobněji 

nevymezil kategorii veřejně činných osob, neformuloval žádné alespoň typové znaky 

této kategorie osob, zejména ve vztahu k jejich pravomocem, rozhodování o právech  

a povinnostech a k dispozici s veřejnými prostředky apod. Rovněž lze krajskému soudu 

vytknout, že nestanovil obecně a ani v typově shodných případech žádnou referenční 

                                                      
91 ONDŘEJEK, P., Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod.  
Praha: Leges, 2012, s. 101. 
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hodnotu, k níž by se určování bagatelní částky mělo vztahovat.   

 Na svém právním názoru, poprvé vyjádřeném ve zmíněném rozsudku ze dne  

27. 6. 2012, setrval Krajský soud v Praze i v rozsudku ze dne 19. 9. 2012, v němž opět 

uvedl, že test proporcionality je zapotřebí provést vždy, dochází-li ke střetu dvou 

ústavně zaručených práv, přičemž jeho výsledek je odvislý od konkrétního postavení 

příjemce veřejných prostředků, jakož i od charakteru a výše poskytnutých veřejných 

prostředků.
92

 V posuzované věci krajský soud nařídil poskytnout požadované informace 

o výši základních platů tajemnice, vedoucího odboru životního prostředí a vedoucího 

odboru dopravy a správních agend a o výši odměn a osobního ohodnocení těchto 

pracovníků, včetně odůvodnění odměn.       

 Proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2012 byla podána kasační 

stížnost, kterou první senát NSS rozsudkem ze dne 6. 12. 2012 zamítl.
93

 Nicméně je 

nutné upozornit na to, že první senát NSS se v odůvodnění svého rozhodnutí zcela 

odvolal na právní názor pátého senátu NSS, neboť uvedl, že test proporcionality provedl 

již zákonodárce tím, že jednak v § 8b InfZ stanovil okruh případů, kdy je třeba 

poskytovat základní osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků, a jednak 

taxativním způsobem vymezil výluku z tohoto jinak obecně platného pravidla. První 

senát NSS se tak neztotožnil s právní argumentací Krajského soudu v Praze. 

2.3.3 Analýza rozsudku rozšířeného senátu NSS ze dne 22. 10. 2014,  

č. j. 8 As 55/2012 – 62 

V situaci, kdy první a pátý senát NSS sdílely stejný právní názor na výklad § 8b 

InfZ, zatímco čtvrtý senát se s tímto názorem zcela neztotožňoval, vydal dne 28. 2. 

2013 osmý senát NSS usnesení č. j. 8 As 55/2012 - 23, kterým předložil rozšířenému 

senátu NSS k posouzení otázku, zdali je povinný subjekt při rozhodování podle § 8b  

o poskytnutí základních osobních údajů o osobě, které poskytl veřejné prostředky, 

povinen provést test proporcionality, jímž posoudí střet práva na informace a práva  

na ochranu osobních údajů.         

 Osmý senát v předmětném usnesení uvedl, že se neztotožnil  

s názorem pátého senátu vyjádřeným v rozsudku ze dne 27. 5. 2011, neboť má za to, že 

                                                      
92 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2012, č. j. č. j. 45 A 10/2012-35. 
93 Rozsudek NSS ze dne 6. 12. 2012, č. j. 1 As 169/2012 – 38. 
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znění § 8b odst. 1 není schopné bez dalšího zcela popřít právo příjemců veřejných 

prostředků na ochranu soukromí podle § 8a InfZ, resp. čl. 10 odst. 3 Listiny. Dále uvedl, 

že má pochybnosti o tom, zdali paušální poskytování informací o odměňování 

kteréhokoliv zaměstnance veřejné správy naplňuje ve všech situacích zájem  

na informovanosti veřejnosti o využívání veřejných prostředků. Svoji argumentaci opřel 

osmý senát mimo jiné i o názor, že § 8b InfZ nelze považovat za speciální ustanovení, 

které vylučuje aplikaci § 8a téhož zákona, z čehož plyne, že povinnost povinných 

subjektů poskytovat základní osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků, kteří 

zároveň nespadají do věcné působnosti „výlukové“ normy vtělené do § 8b odst. 2, není 

dle mínění osmého senátu absolutní. Test proporcionality provedený v každém 

jednotlivém případě má být, jak se v uvedeném usnesení dovozuje, zárukou toho, že 

poskytování informací o odměnách plynoucích z veřejných prostředků bude sloužit 

výhradně veřejnému zájmu na kontrole hospodaření s veřejnými prostředky, a že tak 

rovněž bude chráněn obecný princip zneužití práva.   

 Přejděme nyní k analýze zásadního soudního rozhodnutí, jehož předmětem bylo 

posouzení povinnosti povinných subjektů poskytovat informace o příjemcích veřejných 

prostředků, a sice k rozsudku ze dne 22. 10. 2014 vydaného rozšířeným senátem NSS. 

Jádrem sporu, který rozšířený senát v rozsudku řešil, byla právní otázka, zda informaci 

o výši peněžitých plnění poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem, jenž je 

povinným subjektem, v souvislosti s pracovněprávním vztahem, zejména informaci  

o výši jeho platu či odměn poskytovaných za výkon práce, je povinný subjekt povinen 

poskytnout vždy, anebo zda v některých případech, a případně v jakých, musí či může 

její poskytnutí odmítnout pro neproporcionalitu takového zásahu do soukromí 

zaměstnance.
94

 Zaměříme se především na argumenty jednotlivých výkladových metod, 

o něž opřel NSS svůj právní názor.        

 Z odůvodnění rozsudku vyplývá, že rozšířený senát hledal odpověď na otázku, 

co je po právu, za pomoci 

- argumentů jazykově-systematického výkladu (bod 47 až 52 odůvodnění), 

- argumentů historického výkladu (bod 53 - 64 odůvodnění), 

- argumentů teleologického výkladu (bod 65 - 74 odůvodnění), 

                                                      
94 Rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2014, č. j. 8 As 55/2012 – 62. 
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- zásady ústavně konformního výkladu (bod 76 - 86 odůvodnění), 

- zásady eurokonformního výkladu (bod 87 - 95 odůvodnění), 

- a za pomoci testu proporcionality (bod 96 - 99 odůvodnění). 

V bodech 47 a 48 odůvodnění rozšířený senát konstatoval, že vhledem k tomu, 

že je v § 8b odst. 1 užito sloveso poskytne v rozkazovacím způsobu, není dáno 

povinnému subjektu místo pro úvahu, zdali informace o příjemci veřejných prostředků 

poskytne, nebo neposkytne. Pouze je-li žádána informace o příjemci veřejných 

prostředků podle § 8b odst. 2, jeho základní osobní údaje se neposkytnou. Dále 

rozšířený senát konstatoval, že zákonodárce usoudil, že budou-li zpřístupněny pouze 

základní osobní údaje, nebude tím dotčeno právo na ochranu soukromí příjemce 

veřejných prostředků. Rovněž bylo uvedeno, že po posouzení věcné působnosti norem 

vtělených do § 8a a § 10 je nutné považovat § 8b za normu speciální k těmto normám.

 Jak je patrné, rozšířený senát vyložil § 8b odst. 1 dle zásady výkladu podle 

obecného jazyka, § 8b odst. 2 podle zásady vyvození opaku a § 8b odst. 3 podle zásady 

výkladu dle legální definice ve spojení se zásadou proporcionality zákonného omezení 

základního práva a svobody (práva na informační sebeurčení).     

 V bodech 49, 50 a 51 odůvodnění posoudil rozšířený senát vztah InfZ a ZoSZ. 

Shledal, jak jsme již uvedli v podpodkapitole 2.2.4, že ačkoliv obecný účel obou zákonů 

je shodný, tj. posílení transparence veřejné sféry, liší se jak v dílčím účelu, tak v osobní 

působnosti norem a mechanismu poskytování informací. V tomto ohledu tak rozšířený 

senát zohlednil účel obou norem, z něhož dovodil, že jejich aplikace je zcela na sobě 

nezávislá. Po takto provedeném jazykově-systematickém výkladu, byť místy, jak jsme 

ukázali, podepřeném teleologickými argumenty, rozšířený senát uzavřel, že 

zákonodárce již před přijetím relativně samostatné a komplexní právní úpravy 

poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků testoval proporcionalitu 

omezení práva na ochranu soukromí.       

 Poté rozšířený senát přistoupil k historickému výkladu § 8b. V bodě 53 

odůvodnění uvedl, že z důvodu absence relevantních zdrojů nelze rekonstruovat úmysl 

zákonodárce v době přijetí zákona č 61/2006 Sb., kterým byl § 8b včleněn do InfZ.  

V bodech 55 až 59 odůvodnění podrobil rozšířený senát analýze nerealizovaný senátní 

návrh zákona z roku 2002, jímž měl být do InfZ přidán § 8a, který mohl být, jak 
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vyplývá z bodu 55 odůvodnění, předobrazem § 8b. Rozšířený senát upozornil na legální 

definici pojmu veřejné prostředky v § 8a a na obsah důvodové zprávy k této senátní 

novele InfZ, podle něhož dovodil účel, který byl s navrhovaným § 8a spojován. V bodě 

60 odůvodnění je poté předestřena úvaha, že z účelu, který měl být spojován s § 8a, lze 

usuzovat i na účel později přijatého § 8b.      

 Zaštítiv se takto zjištěným účelem § 8b, došel rozšířený senát opět k závěru, že 

historický zákonodárce neměl v úmyslu prostor k poměřování konkurujících si práv  

v individuálních případech poskytnout, sám měl naopak ambici střet konkurujících  

si základních práv vyřešit v rovině abstraktního pravidla chování plynoucího z textu 

InfZ a ze vztahu jeho jednotlivých ustanovení.    

 Shrneme-li uvedené, rozšířený senát přikročil k použití zásady výkladu podle 

dobových okolností ve spojení se zásadou subjektivně teleologického výkladu.
95

 

Dodejme, že argumenty, které rozšířený senát předložil v bodech 55 až 60 odůvodnění, 

je nutné podle mého názoru považovat pouze za argumenty pomocné povahy, 

především vzhledem k tomu, že předmětný senátní návrh zákona se nikdy nestal 

pramenem práva. Argumentace dobovými okolnostmi však může sloužit jako 

východisko pro teleologické úvahy o účelu a smyslu inkriminované právní normy.

 Historický výklad § 8b završil rozšířený senát v bodech 62 až 64 odůvodnění 

tezí, že od okamžiku, kdy Poslanecká sněmovna dne 7. 9. 2011 odmítla promítnout do  

§ 8b obsahové změny navržené vládou, není o vůli historického zákonodárce pochyb. 

Rozšířený senát tak argumentoval zásadou dějin působení.
96

   

 Vycházeje z argumentů historického výkladu, dovozuje rozšířený senát v bodech 

65 až 70 a v bodech 72 a 74 odůvodnění, co je jak dílčím objektivním smyslem  

a účelem § 8b, tak obecným objektivním smyslem a účelem InfZ. Dále v bodě 71 

odůvodnění předestírá v souladu se zásadou zohlednění důsledků právní regulace 

možné negativní dopady veřejné kontroly uskutečňované prostřednictvím InfZ. V bodě 

73 odůvodnění se rozšířený senát odvolává na výklad pojmu veřejné prostředky podle 

legální definice v ustanovení § 2 písm. g) ZFK, přičemž zcela pomíjí provázanost 

tohoto ustanovení s ustanovením § 2 písm. a) ZFK. Jak jsme uvedli v podpodkapitole 

2.1.4, považuji takovýto výklad pojmu veřejné prostředky za přinejmenším 

                                                      
95 WINTR, J., Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 114 a 115. 
96 Ibid., s. 118. 



46 
 

problematický.          

 Dále v bodě 73 odůvodnění podává rozšířený senát výklad pojmu příjemce 

v souladu se zásadou výkladu podle obecného jazyka, přičemž uvádí, že neshledal 

důvody k tomu, aby byli příjemci rozlišováni podle toho, zda jsou jim veřejné 

prostředky poskytovány na základě veřejnoprávního, nebo soukromoprávního titulu. 

Rozsah pojmu příjemce tak není třeba ani teleologicky redukovat, ani jej za pomoci 

analogie rozšiřovat. K tomu dodejme, že úvahy o případném výkladu podle zásady 

vyloučení absurdních závěrů nebo podle zásady vyplnění mezer v zákoně analogií se mi 

zdají v této části odůvodnění rozsudku poněkud předčasné. Domnívám se, že prostor 

pro uvážení, zda dotvářet právo ať již pomocí teleologické redukce, nebo pomocí 

analogie se nabízí zásadně až v okamžiku, kdy přistupujeme k uplatnění testu 

přiměřenosti jako závěrečného kritéria testu proporcionality.    

 V bodech 75 až 86 odůvodnění testoval rozšíření senát ústavní konformitu § 8b. 

Po úvodním najmě teoretickém výkladu o kolizi základních práv a testu proporcionality 

(viz body 75 až 80 odůvodnění) dovodil, jak vyplývá z bodu 81 odůvodnění, že právní 

úprava v § 8b splňuje kritéria vhodnosti a potřebnosti. Dále dovodil, že za naplněné lze 

považovat až na vzácné výjimky, kdy veřejný zájem na transparenci hospodaření 

veřejné sféry bude zcela marginální ve srovnání se zájmem osoby potenciálně dotčené 

poskytnutím informace, i kritérium třetí, kritérium přiměřenosti v užším slova smyslu.

 V bodě 83 odůvodnění se uvádí, že v případě, bude-li povinný subjekt působit  

na trhu a náklady na zaměstnance jím budou chráněny jako obchodní tajemství, připadá 

v úvahu, že informace o příjemci veřejných prostředků nebude poskytnuta. Jedná  

se tak dle mého o první precizaci výjimky, kdy nebudou požadované informace  

dle § 8b poskytnuty. Rozšířený senát se ovšem v tomto bodě vůbec nevypořádal  

s ustanovením § 9 odst. 2 InfZ, podle něhož se nepovažuje při poskytování informace, 

která se týká používání veřejných prostředků, zpřístupnění informace o rozsahu  

a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. Nadto se nabízí otázka, 

nakolik bude plnění poskytované z veřejných prostředků, které bude příjemce dostávat 

na základě soukromoprávního titulu od povinného subjektu působícího na trhu, schopno 

naplnit kumulativně jak jednotlivé objektivní, tak subjektivní znaky obchodního 

tajemství. Rovněž se nabízí otázka, zdali v tomto ohledu nedochází k záměně institutu 

obchodního tajemství, který je ve smyslu § 496 odst. 2 občanského zákoníku věcí 
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nehmotnou, s uloženou povinností mlčenlivosti. Mám za to, že bude-li žádána 

informace o příjemci veřejných prostředků, přičemž předmětem takové žádosti bude 

skutečně obchodní tajemství v občanskoprávním smyslu, bude nutné postupovat podle  

§ 9 odst. 2 ve spojení s § 8b odst. 3 InfZ, nepřeváží-li ve výjimečných případech po 

provedení testu proporcionality zájem na ochraně obchodního tajemství.   

 V bodě 84 odůvodnění se rozšířený senát vrátil k předjímání možných 

negativních dopadů platové transparence, aby se závěrem svého výkladu na ústavní 

úrovni dotkl rovněž problematiky časové působnosti § 8b.     

 V bodech 87 až 95 odůvodnění je testována eurokonformita § 8b. Především je 

posuzováno, zdali je možné § 8b vyložit tak, aby obstál ve světle závěrů vyplývajících  

z rozsudku Soudního dvora ve věci C-465/00, C-138/01 a C-139/01  

ze dne 20. 5. 2003 (dále jen „rozsudek Österreichischer Rundfunk“)
97

 a ve věci Schecke  

a Eifert. V bodě 89 odůvodnění usoudil, že zákonodárce vzhledem k tomu, nakolik 

konkrétně a nepodmíněně stanovil pravidla a podmínky poskytování informací  

o příjemcích veřejných prostředků, splnil požadavek předvídatelnosti právní povinnosti 

stanovené vnitrostátním zákonem formulovaný v rozsudku Österreichischer Rundfunk. 

Právní úprava v § 8b rovněž dle názoru rozšířeného senátu obstojí v testu podmínek 

omezení základního práva podle čl. 8 Úmluvy.       

 Dále bylo v bodech 92 až 94 odůvodnění poukázáno na odlišné skutkové 

okolnosti mezi věcí projednávanou rozšířeným senátem a věcí Schecke a Eifert.  

 V bodě 91 odůvodnění rozšířený senát precizoval další výjimku, kdy bude nutné 

poskytnutí informace o příjemci veřejných prostředků odmítnout. Bude-li mít podaná 

žádost ve smyslu InfZ za cíl poškodit legitimní zájmy těch, o jejichž platech má být 

informováno, převáží princip zákazu zneužití práva nad právem na informace. Jak sám 

rozšířený senát naznačil, důvod odepřít poskytnutí informace na základě principu 

zákazu zneužití práva je nutné uplatňovat nanejvýš restriktivně; k tomu dodejme, že 

výjimečnost odepření poskytnutí informace z důvodu zákazu zneužití práva vychází 

z toho, že žadatel o informace není povinen odůvodňovat svou žádost a povinný subjekt 

není oprávněn tyto důvody hodnotit, a rovněž z toho, že v pochybnostech je třeba 

přiklonit se k poskytnutí, a nikoliv k neposkytnutí informace. Je nutné trvat na tom, aby 

                                                      
97 Rozsudek Soudního dvora je dostupný na 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48330&doclang=CS. 
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osoba, jejíž základní osobní údaje mají být dle § 8b poskytnuty, nesla, vypomůžeme-li 

si terminologií procesního práva, břemeno tvrzení a břemeno důkazní, byť je nasnadě, 

že tato osoba bude v mezidobí po podání žádosti o informace a před případným 

poskytnutím informace ve svízelné důkazní situaci, neboť zpravidla jen stěží bude moci 

v tu dobu prokázat, že žadatel podáním žádosti nesleduje naplnění ústavně 

aprobovaného cíle, ale cíle jiného, zavrženíhodného. Obdobné závěry lze ostatně 

vztáhnout i na předešlou výjimku, kdy by požadované informace o příjemci veřejných 

prostředků nemusely být poskytnuty z důvodu ochrany obchodního tajemství.  

 V bodech 96 až 99 odůvodnění přikročil rozšířený senát k provedení testu 

proporcionality. K tomu dodejme, že na otázku, zdali právní úprava v § 8b splňuje 

kritéria vhodnosti a potřebnosti odpovídal rozšířený senát již v bodě 81 odůvodnění, 

přičemž v bodě 82 uvedl, že rovněž, až na vzácné výjimky, splňuje kritérium 

přiměřenosti v užším slova smyslu. Je tak nutné argumentaci v bodech 96 až 99 

odůvodnění považovat nikoliv za provedení testu proporcionality spočívající v testování 

jeho jednotlivých kritérií, ale za doplnění a rozšíření argumentace v rámci kritéria 

přiměřenosti v užším smyslu. Rozšířený senát v této části odůvodnění především 

precizoval, pod vlivem rozsudku Österreichischer Rundfunk, výjimky, kdy je nutné 

poskytnutí informace o příjemci veřejných prostředků odepřít. NSS bylo shledáno, že 

právo na informační sebeurčení osoby převáží nad právem na informace v případech, 

kdy budou kumulativně splněny následující podmínky: 

1) osoba, o jejíchž platových poměrech má být poskytnuta informace,  

se na podstatě vlastní činnosti povinného subjektu podílí jen nepřímo a při 

zohlednění všech okolností nevýznamným způsobem a 

2) nevyvstávají konkrétní pochybnosti o tom, zda jsou v souvislosti  

s odměňováním této osoby veřejné prostředky vynakládány hospodárně. 

Dále v bodě 97 odůvodnění rozšířený senát konstatoval, že povinný subjekt 

nebude moci odmítnout poskytnutí informace o platu zaměstnance, bude-li takový 

zaměstnanec vykazovat některou z charakteristik naznačených demonstrativním výčtem 

v tomto bodě odůvodnění (postavení zaměstnance v rámci povinného subjektu, jeho 

pravomoci, pracovní náplň nebo faktická činnost). 
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Rozšířený senát NSS tak ve svém rozsudku ze dne 22. 10. 2014 nastínil 

algoritmus, jímž by se měly povinné subjekty řídit při posuzování žádostí o informace  

o příjemcích veřejných prostředků. Shrneme-li jeho závěry, povinné subjekty podle § 2 

odst. 1 InfZ poskytnout informace o platech svých zaměstnanců, pokud jsou tito 

zaměstnanci placeni z veřejných prostředků. Povinné subjekty podle § 2 odst. 2 InfZ 

poskytnou tyto informace tehdy, pokud jsou jejich zaměstnanci rovněž placeni  

z veřejných prostředků a zároveň se podílejí na rozhodovací činnosti svěřené uvedeným 

subjektům zákonem. Povinné subjekty budou moci, za použití argumentu reductio ad 

absurdum, odmítnout poskytnutí informace o příjemci veřejných prostředků pouze 

tehdy, 

1) bude-li příjemce veřejných prostředků taková osoba, která vykonává  

u povinného subjektu činnosti pomocné nebo servisní povahy a nenaplňuje 

některou z charakteristik naznačených v bodě 97 odůvodnění, a zároveň 

nevyvstávají konkrétní pochybnosti o tom, že veřejné prostředky jsou ve vztahu 

k této osobě vynakládány nehospodárně, 

2) prokáže-li se, že podaná žádost o informace má pouze za cíl příjemce 

veřejných prostředků poškodit, přičemž žadatel o informaci nesleduje naplnění 

ústavně aprobovaného cíle nebo 

3) je-li předmětem konkrétní žádosti o informace obchodní tajemství  

v občanskoprávním smyslu.  

Doplňme, že v případě pod bodem 1) bude podle mého názoru formální 

podmínkou pro odmítnutí žádosti § 8a InfZ ve spojení s § 10 ZOOÚ, zatímco materiální 

podmínkou bude provedený a důkladně odůvodněný test proporcionality, z jehož závěru 

vyplyne nezbytnost příslušného omezení v demokratické společnosti pro účel 

jmenovaný v odst. 4 čl. 17 Listiny. V případech pod bodem 2) a 3) budou formální 

podmínkou pro odmítnutí žádosti  příslušná ustanovení občanského zákoníku  

a materiální podmínkou opět provedený test proporcionality odůvodňující nezbytnost 

příslušného omezení.         

 Právní názor rozšířeného senátu NSS, vyjádřený v analyzovaném rozsudku, 

soudy přejaly a v odůvodnění svých rozhodnutí se na něj odvolávají.
98

 Takový postup 

                                                      
98 Např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2015, č. j. 8 A 266/2010 – 31. 
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lze samozřejmě, i s ohledem na § 13 občanského zákoníku a zásadu dějin působení, 

která je projevem ochrany právní jistoty a legitimních očekávání, jedině kvitovat. 

2.4 Výklad ustanovení § 8b InfZ a ustanovení s ním souvisejících  

s důrazem na metodu teleologického výkladu 

Metoda teleologického výkladu stojí na hodnotové koherenci právního řádu. To 

znamená, že interpret má zvolit takový výklad ustanovení zákona, který je koherentní  

s ostatními hodnotami ukotvenými v právním řádu.
99

 Hodnotami v tomto ohledu 

míníme takové účely, které již nelze pojmout jako prostředky k dosahování jiných 

účelů.
100

          

 Z uvedeného vyplývá, že teleologický výklad zákona nebo jeho ustanovení je 

výklad orientující se na účel právní normy, hledáme objektivní význam interpretované 

normy hic et nunc.
101

 Teleologický výklad se opírá o princip výkladu e ratione legis, 

tedy podle účelu a smyslu zákona.       

 Dovodit objektivní smysl a účel § 8b InfZ nečiní, i vzhledem k argumentům 

historického výkladu, které jsme podali v podkapitole 2.3, obtíže. Komentovaným 

ustanovením byl dán každému procesní nástroj, prostřednictvím něhož lze získat 

informace o způsobu nakládání s veřejnými prostředky a podílet se tak v míře, v jaké 

uzná za vhodné, na kontrole veřejné moci. To koresponduje s účelem InfZ jako 

samostatné a komplexní právní normy, kterou bylo na zákonné úrovni zajištěno právo 

veřejnosti na informace, s nimiž disponují povinné subjekty, a která tak vychází  

z principu transparentnosti a informační otevřenosti veřejné správy. Účel § 8a je rovněž 

zřejmý, tj. promítnout do oblasti úpravy poskytování informací dle InfZ záruky ochrany 

osobnostních práv, které garantují příslušné právní předpisy, zejména občanský zákoník 

a ZOOÚ. 

2.4.1 Důsledkový výklad § 8b InfZ 

S metodou teologického výkladu se pojí tzv. důsledkový výklad, v rámci něhož 

posuzujeme případné ekonomické a sociální dopady interpretované normy.
102

 Že je 

                                                      
99 WINTR, J., Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 124. 
100 GERLOCH, A., Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 249. 
101 MELZER, F., Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání, Praha: C. H. Beck. 
2011, s. 84. 
102 WINTR, J., Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 143. 
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třeba věnovat pozornost důsledkům práva a jeho aplikace, to ostatně vyplývá  

z v současné době poměrně populární ekonomické analýzy práva. V tomto ohledu lze 

též zmínit usnesení vlády č. 877 ze srpna 2007, jehož předmětem je způsob hodnocení 

dopadů regulace při tvorbě práva.
103

        

 Suma nákladů, kterou ponesou povinné subjekty v souvislosti s jejich povinností 

poskytovat informace o příjemcích veřejných prostředků, bude do jisté míry odvislá od 

toho, zda budou takové informace zásadně poskytovat, či budou jejich poskytnutí 

odepírat. Je nesporné, že budou-li se povinné subjekty bránit poskytování informací, 

přičemž tak budou postupovat v rozporu s právním názorem rozšířeného senátu NSS, 

budou náklady vynaložené na vydávání rozhodnutí o odmítnutí a náklady spojené  

s případným účastenstvím povinných subjektů v odvolacím nebo soudním řízení 

nesrovnatelně vyšší než náklady spojené s prostým poskytnutím žádané informace. 

 Zpřístupnění a následné zveřejnění informace o platu nebo jiném obdobném 

plnění poskytovaném zaměstnanci povinným subjektem je bezesporu zásahem do práva 

na soukromí, které je doprovázeno, jak uvádí někteří z odpůrců právního názoru pátého 

a rozšířeného senátu NSS, negativními sociálními dopady.
104

 Především poukazují  

na to, že zpřístupněná informace je způsobilá určit celkové majetkové poměry takového 

zaměstnance.            

 Podle studie Státní úředníci: Kolik jich vlastně je, kde a za jaké platy pracují?, 

vypracovanou Petrem Bouchalem, Petrem Janským a nevládní neziskovou Zaostřeno 

o.p.s. pod záštitou think-tanku IDEA při CERGE-EI, zaměstnává český veřejný sektor 

téměř milion osob, přičemž zhruba 420 tisíci z nich je hrazen plat ze státního 

rozpočtu.
105

 Lze tak předpokládat, že téměř každý má přinejmenším zprostředkovanou 

zkušenost o obecných platových poměrech ve veřejné sféře. Nehledě na to, že 

informace o průměrném platu ve veřejné správě se opakovaně objevují v médiích. 

Rovněž je nutné upozornit na to, že řada právních předpisů upravuje podmínky  

a pravidla pro určení výše platu nebo jiného obdobného plnění, které orgány veřejné 

                                                      
103 Dostupné na http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-dopadu-regulace-ria-
486007.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D. 
104 Např. MOCEK, M.; RALAUS, P., Otazníky ve věci poskytování údajů o výši platů a odměn zaměstnanců 
veřejné správy, Správní právo, 4/2014, s. 227 – 245. 
FUREK, A., Informace o platech pracovníků veřejné správy, Právní rádce, 17/2011, s. 626 – 634.  
105 Studie je dostupná na http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_studie_4_2014.pdf.  
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správy, povinné subjekty, poskytují osobám z titulu služebního poměru, pracovního 

poměru nebo jiného obdobného poměru. V této souvislosti lze zmínit především 

- nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců,  

kterým se provádí zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě,  

- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, kterým se provádí zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

- zákon 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. 

Také lze na okraj zmínit nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev. Uvedené právní předpisy tak umožňují udělat si alespoň 

rámcovou představu o způsobu odměňování ve veřejné sféře.   

 Plat je odrazem hodnoty práce, kterou zaměstnavatelé poptávají. Nabízí se tak 

otázka, jaké negativní sociální dopady mohou být spojeny s eventuálním zpřístupněním 

a zveřejněním informace o výši platu konkrétní osoby. NSS se ve svém rozsudku ze dne 

22. 10. 2014 k tomu vyjádřil následovně: „Zveřejnění informace o výši jeho platu 

(mzdy) totiž za běžných okolností neznamená pro toho, kdo je placen z veřejných 

prostředků, žádnou podstatnou újmu. Informaci o výši platu (mzdy) nebo jiného 

peněžního plnění zaměstnance placeného z veřejných prostředků především nelze 

považovat za informaci, která by jej v případě zveřejnění difamovala nebo jinak 

snižovala jeho lidskou důstojnost, neboť sama o sobě výše platu žádný negativní 

informační obsah nemá.“        

 Podle mého názoru se údaj o výši příjmů nikoliv nevýznamným způsobem 

promítá do soukromé sféry jednotlivce, vypovídá o jeho sociálním postavení a jeho 

zveřejnění může mít v konkrétních případech negativní důsledky na jeho osobní, 

pracovní nebo jiné společenské vztahy. Přesto přese všechno se domnívám, že 

argumentace případnými negativními sociálními dopady spojenými se zpřístupněním 

informace o platu jen stěží sama o sobě převáží nad argumenty jazykového, 

systematického a historického výkladu a ostatními argumenty teleologického výkladu. 

Důsledkový výklad nenabízí natolik silné a nesporné teleologické argumenty, abychom 
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se na základě nich mohli uchýlit k dotváření práva ať již formou teleologické redukce, 

nebo za pomoci argumentu per analogiam. 

2.4.2 Slovenská právní úprava poskytování informací o příjmech 

z veřejného rozpočtu 

V situaci, kdy vykládáme určitou právní normu, lze též přistoupit  

k argumentačnímu využití norem jiných právních řádů, než je ten, který se na daný 

případ vztahuje. Dostáváme se tak k zásadě komparativního (srovnávacího) výkladu.
106

 

Ústavní soud nejčastěji argumentuje judikaturou a právní úpravou jiných států, 

především evropských, při výkladu základních práv a svobod, které vycházejí z tradic  

a principů společných evropským státům.
107

 Sílu komparativních argumentů však nelze 

přeceňovat a je nutné mít na paměti, že zásada srovnávacího výkladu má jen podpůrný 

charakter, neboť se tímto výkladem již dostáváme mimo rámec interpretovaného 

právního řádu.
108

         

 V tomto ohledu poukážeme na slovenskou právní úpravu, neboť Slovensko je  

z hlediska historického, kulturního a právního vývoje za posledních sto let České 

republice nejbližší. Výběr tohoto státu pro srovnávací výklad se jeví vhodný i z toho 

důvodu, že má obdobné ústavní zakotvení práva na informace a práva na soukromí.

 Právo na informace je na slovenské zákonné úrovni upraveno především 

zákonem č. 211/2000 Z.z., o slobodám prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.
109

 Ustanovení § 9 odst. 1 a odst. 2 tohoto zákona odpovídá  

z obsahového hlediska § 8a InfZ, promítá tedy do úpravy poskytování informací záruky 

ochrany osobnostních práv podle příslušných právních předpisů. Pozornost ovšem 

věnujme ustanovení § 9 odst. 3, které je nutné považovat za ustanovení výlukové a tedy 

speciální k odst. 1 a odst. 2 § 9 a které zní: „Povinná osoba sprístupní na účely 

informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané 

v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom  

o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom, poslancom obecného zastupiteľstva, 

predstaveným v štátnej službe, odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej 

                                                      
106 GERLOCH, A., Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 138.  
107 WINTR, J., Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 148. 
108 Ibid., s. 148 a 167. 
109 Zákon č. 211/2000 Z.z., o slobodám prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
[Program] ASPI pro Windows 7 Professional, aktualizace z 13. 10. 2015 (cit. 16. 10. 2015). 
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republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej 

republiky alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, vedúcim 

zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom 

zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci, nadriadeným v služobnom pomere 

alebo členom hodnotícej komisie alebo iného obdobného orgánu, který sa zúčastňuje  

na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov. Podľa prvej vety  

sa sprístupňujú osobné údaje v rozsahu 

a) titul, 

b) meno, 

c) priezvisko, 

d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, 

e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 

f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto 

funkciu alebo činnosť vykonáva, 

g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané  

za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané 

zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.“  

Na rozdíl od české právní úpravy v § 8b je podán v hypotéze § 9 odst. 3 

taxativní výčet osob, u nichž povinné subjekty poskytnou údaje o mzdě, platu nebo 

platových poměrech a dalších finančních náležitostech, jsou-li hrazené z veřejného 

rozpočtu. Není bez zajímavosti, že Krajský súd v Bratislave roku 2007 podal Ústavnímu 

súdu SR návrh, aby rozhodl, že ustanovení § 9 odst. 3 komentovaného zákona je  

v rozporu s vybranými články tamější Ústavy.
110

 Krajský súd svůj názor  

o neproporcionálním omezení práva na soukromí opřel o argumentaci, že taxativní 

výčet osob uvedený v odst. 3 § 9 dopadá i na osoby, které nelze hodnotit jako osoby 

veřejně činné, a že povinné subjekty tak musí poskytovat i informace, které nemohou 

                                                      
110 Návrh Krajského súdu v Bratislave ze dne 12. 12. 2007 je dostupný na 
http://www.concourt.sk/result.do?rsap=PL.+%DAS+1%2F09&navrhovatel=*&time_od=1.1.1993&time_
do=20.6.2011&register_rvp=*&roz_podla_cl=*&dokument=*&cl=&ods=&pism=&slovo=&ok=vyh%BEad
a%9D. 
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být předmětem veřejného zájmu. Ústavní súd SR však návrhu nevyhověl a shledal, že 

právní úprava v § 9 odst. 3 je, i s ohledem na zákonodárcem uvedený výčet osob  

a vymezený rozsah poskytovaných údajů, proporcionálním omezením práva  

na soukromí. Citujme některé jeho úvahy: „Účinná kontrola verejnej moci tak nie je 

skutočná (efektívna) bez možnosti přijímat informácie vzťahujúce sa na jednotlivé 

osoby, ktoré túto moc vykonávajú. Verejný záujem na informáciách o príjmoch 

jednotlivých osôb uvedených v § 9 ods. 3 prvej vete zákona č. 211/2000 Z. z. pritom 

reflektuje aj skutočnosť, že informácia o pravidelných i nepravidelných (mimoriadnych) 

príjmoch môže mať výpovednú hodnotu z hľadiska faktického postavenia a účasti týchto 

osôb na prijímaní rozhodnutí orgánov verejnej moci, a to politického aj nepolitického 

charakteru. Túto skutočnosť treba zvlášť zdôrazniť s ohľadom na spoločenskú realitu, 

keď významná časť nielen vedúcich miest v štátnych inštitúciách, resp. inštitúciách 

financovaných z verejných rozpočtov je obsadzovaná reflektujúc aktuálne politické 

pomery. (...) Z hľadiska rozhodovania ústavného súdu bol ďalej významný už zmizený 

záver, že osoby podieľajúce sa na výkone verejnej moci musia počítať  

s vyššou mierou obmedzenia ich základného práva na súkromie. V danom prípade je 

pritom významné aj to, že platové pomery vo verejnej správe sú určované príslušnou 

právnou úpravou a ich ďalšie pravidelné alebo nepravidelné zložky sú, čo sa týka výšky, 

touto úpravou významne limitované. To samozrejme nemožno stotožňovať  

s individualizáciou výšky príjmu, ku ktorej dochádza vo vzťahu k jednotlivým fyzickým 

osobám uvedeným v § 9 ods. 3 prvej vete zákona č. 211/2000 Z. z. na základe 

napadnutého ustanovenia. Táto skutočnosť však poukazuje na to, že výška primov 

pochádzajúcich z verejných rozpočtov presahuje ich súkromnoprávny charakter a je 

spôsobilá byť otázkou verejného záujmu, resp. verejnej diskusie.“
111

   

 Uzavřeme, že slovenská právní úprava výslovně stanovuje povinnost poskytnout 

informace o odměnách hrazených z veřejného rozpočtu, a to u taxativně vymezeného, 

poměrně širokého, okruhu osob.        

 Dále se metodou teleologického výkladu zabývat nebudeme, ostatně mnohé 

teleologické argumenty již zazněly v předešlých podkapitolách o jednotlivých metodách 

výkladu. Přistoupíme k provedení testu proporcionality. 

                                                      
111 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky ze dne 19. 1. 2011, vedený pod sp. zn. Pl. ÚS 1/09-34, je 
dostupný na http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=369816. 
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3. Test proporcionality 

Princip proporcionality se v posledních letech prosadil jako jedno z kritérií 

ústavnosti omezení základních práv.
112

 Vykládáme-li právní normu a ocitneme-li  

se za konkrétních skutkových okolností v situaci kolize právních principů, kolize 

základních práv nebo kolize základního práva a veřejného zájmu, nebo máme-li 

pochybnosti o ústavní přijatelnosti zákonného zásahu do základního práva, je nutné  

se uchýlit k provedení testu proporcionality, v oblasti poskytování informací rovněž 

nazývanému test veřejného zájmu nebo teorie vážení zájmů.
113

    

 Na struktuře a složkách principu proporcionality sice nepanuje v teorii ani praxi 

shoda
114

, v této kapitole ovšem vyjdeme z testu proporcionality a jeho jednotlivých 

kritérií, které popsal a rozvinul Ústavní soud, a to zejména v nálezech, které jsme 

citovali v podkapitole 1.3 a podpodkapitole 2.2.5.
115

 Budeme tak zkoumat, zdali 

ustanovení § 8b InfZ omezující právo na informační sebeurčení obstojí z hlediska 

kritérií vhodnosti, potřebnosti a přiměřenosti v užším smyslu. 

3.1 Nároky na omezující právní normu z pohledu právního státu 

Zpřístupňuje-li a zveřejňuje-li povinný subjekt základní osobní údaje dle § 8b 

odst. 3 InfZ, zpracovává, jak jsme dovodili v podpodkapitole 2.1.3 a 2.2.3, osobní 

údaje. Není pochyb, že zpřístupněním a zveřejněním jména, příjmení, data narození 

nebo výše platu, mzdy, odměny nebo dalšího obdobného plnění dochází k zásahu do 

práva příjemce veřejných prostředků na informační sebeurčení. Rovněž je tedy 

nepochybné, že ustanovení § 8b omezuje ústavou zaručené právo na soukromí.  

 V podkapitole 2.3 jsme citovali z nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/10: 

„Zásah do základního práva jednotlivce na soukromí v podobě práva na informační 

sebeurčení ve smyslu čl. 10 odst. 3 Listiny (...) je tak možný jen skrze imperativní 

                                                      
112 ONDŘEJEK, P., Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: 
Leges, 2012, s. 94. 
113 KORBEL, F., Spory v justici o svobodný přístup k informacím, Trestní právo, 5-6/2013, s. 15. 
Analýza Oldřicha Kužílka Test veřejného zájmu v přístupu k informacím o platu a odměnách ve veřejném 
sektoru dostupná na http://stary.otevrete.cz/knihovna/pravni-analyzy1/test-verejneho-zajmu-v-
pristupu-k-informacim-o-platu-a-odmenach-ve-verejnem-sektoru-539.html. 
114 ONDŘEJEK, P., Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: 
Leges, 2012, s. 97. 
115 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10. 
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94. 
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zákonnou úpravu, která musí především odpovídat nárokům plynoucím z principu 

právního státu (...). Taková právní úprava musí být přesná a zřetelná ve svých 

formulacích a dostatečně předvídatelná, aby potenciálně dotčeným jednotlivcům 

poskytovala dostatečnou informaci o okolnostech a podmínkách, za kterých je veřejná 

moc oprávněna k zásahu do jejich soukromí, aby případně mohli upravit své tak, aby  

se nedostali do konfliktu s omezující normou.“ Nejenom český Ústavní soud, ale též 

ESLP vyžaduje splnění požadavku existence zákona (jak ve formálním, tak materiálním 

smyslu), který má být určitý a jasný, omezuje-li soukromí.
116

 Obdobné požadavky  

na zákon omezující základní právo stanoví i rozsudek Österreichischer Rundfunk 

(především bod 77). Nabízí se tak otázka, zdali je právní norma vtělená do zákonného 

ustanovení § 8b určitá, jasná a z hlediska jejích adresátů předvídatelná.  

 Ustanovení § 8b obsahuje poměrně samostatnou a komplexní úpravu 

poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků. Jak jsme ukázali  

v podkapitole 2.1 a 2.2, výklad pojmů povinný subjekt a základní osobní údaje, lexikální 

výklad slovesa poskytl nebo výklad pojmu veřejné prostředky, ať jej interpretujeme 

podle zásady výkladu dle legální definice nebo podle zásady výkladu dle obecného 

jazyka, nečiní obtíže. Rovněž nečiní obtíže vyložit odst. 2 § 8b jako tzv. výjimku 

z výjimky a v návaznosti na argumenty jazykového výkladu určit systémové vazby 

mezi § 8b a souvisejícími ustanoveními. Mám za to, že obsah ustanovení § 8b je 

dostatečně zřejmý, pravidlo v něm vtělené srozumitelné a pro jeho adresáta, kterého  

si představme jako průměrně rozumného člověka, předvídatelné.     

 Právní úprava poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků tak 

splňuje požadavky, které jsou na ni kladené z pohledu principu právního státu. 

3.2 Test vhodnosti 

Prvním kritériem, které v rámci testu proporcionality zkoumáme, je kritérium 

vhodnosti. Testujeme-li jej, hledáme odpověď na otázku, zdali zvolený právní 

prostředek je vůbec s to dosáhnout cíle, k němuž má směřovat. Pouze absolutní 

nezpůsobilost k dosažení cíle vede k neústavnosti úpravy limitující základní práva.
117

  

                                                      
116 WÁGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a svobod. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 287. 
117 ONDŘEJEK, P., Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: 
Leges, 2012, s. 102. 
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 Jak jsme uvedli v podkapitole 2.4, ustanovením § 8b byl dán každému procesní 

nástroj, prostřednictvím něhož lze získat informace o způsobu nakládání s veřejnými 

prostředky a podílet se tak v míře, v jaké uzná za vhodné, na kontrole veřejné moci. 

Dílčím cílem komentovaného ustanovení, které chrání ústavou zaručené právo  

na informace, je tedy umožnění kontroly hospodaření s veřejnými prostředky ze strany 

veřejnosti, obecným cílem transparence veřejné správy.    

 Poskytnutí informace podle § 8b na základě žádosti o informace je  

za normálních okolností bezpochyby způsobilé dosáhnout cíle, který právní úprava 

poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků sleduje. Zásah do práva 

příjemce veřejných prostředků na informační sebeurčení je legitimizován intenzivním 

zájem veřejnosti na hospodárném a účelném jednání veřejné správy v oblasti 

zaměstnávání a odměňování. Test vhodnosti je tedy nutné mít za splněný. K tomu 

dodejme, že povinné subjekty, budou-li se chtít uchýlit k provedení testu 

proporcionality, nebudou muset v každém jednotlivém případě zkoumat, zdali právní 

úprava v § 8b naplňuje kritérium vhodnosti, neboť jej nepochybně hypoteticky 

naplňuje, jak vyplývá z jejího abstraktního přezkumu.  

3.3 Test potřebnosti 

Podstatou zkoumání potřebnosti se rozumí hledání alternativních právních 

prostředků, které dosahují identického cíle a jež způsobují menší zásah do základního 

práva. Klasickým důvodem porušení tohoto kritéria je přílišná šíře omezení plynoucích 

z testované právní úpravy.
118

        

 Cílem právní úpravy v § 8b je, jak vyplývá z předcházející podkapitoly, ochrana 

práva na informace v podobě oprávnění každého podílet se, uzná-li to za vhodné,  

na kontrole hospodárného a účelného nakládání s veřejnými prostředky v oblasti 

zaměstnávání a odměňování.        

 V podpodkapitole 2.4.1 jsme uvedli řadu právních předpisů, které upravují 

podmínky a metodiku výpočtu výše platu nebo jiného obdobného plnění, které orgány 

veřejné správy, povinné subjekty, poskytují osobám z titulu služebního poměru, 

pracovního poměru nebo na základě jiného právního titulu. Zmínili jsme v této 

                                                                                                                                                            
 
118 Ibid., s. 105. 
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souvislosti především nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 

zaměstnanců, kterým se provádí zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, nařízení vlády  

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

kterým se provádí zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nebo zákon 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. Z jejich 

úpravy vyplývá, že výše platu je zásadně odvislá od platové třídy, do které 

zaměstnavatel zaměstnance zařadí, v rámci této třídy od platového stupně, jenž závisí 

zvláště na počtu let započitatelné praxe zaměstnance, a nakonec i od platového tarifu 

stanoveného podle příslušného platového stupně v rámci platové třídy. K tomu 

dodejme, že informace o tom, po jak dlouhou dobu vykonává zaměstnanec své 

zaměstnání, je přístupná bez jeho souhlasu na základě § 5 odst. 2 písm. f) ZOOÚ.
119

 

Výše platu je v závislosti na výkon konkrétních funkcí rovněž odvislá od součinu 

platové základny a platového koeficientu. Dále je nutné podotknout, že do výše platu  

se mohou promítnout příspěvky, které zaměstnanci přísluší, ať již se jedná o příspěvky 

nárokové nebo nenárokové, nebo že zaměstnavatelé mohou poskytovat odměny, cílové 

odměny, odchodné, mohou za stanovených podmínek sjednat smluvní plat, odměnu  

z dohody apod.          

 Z uvedeného je zřejmé, že ačkoliv ze zmíněných právních předpisů lze získat 

alespoň rámcovou představu o obecných platových poměrech ve veřejné sféře, má 

veřejná moc při určování výše platu nebo odměny hrazené z veřejných prostředků 

poměrně vysokou míru diskrece. Také je třeba upozornit na to, že osobní působnost 

výše uvedených právních předpisů je nepoměrně užší než osobní působnost právní 

normy vtělené do § 8b.        

 Lze mít za to, že obecným cílem právních předpisů, které upravují podmínky  

a metodiku výpočtu výše platu nebo jiného obdobného plnění poskytovaného orgánem 

veřejné moci, je transparence veřejné správy. Jejich dílčím cílem ovšem není ochrana 

práva na informace v podobě oprávnění každého podílet se na kontrole nakládání  

s veřejnými prostředky v oblasti zaměstnávání a odměňování. Z tohoto důvodu, jakož  

i z důvodu poměrně vysoké míry diskrece veřejné moci při určování výše platu nebo při 

                                                      
119 Metodické doporučení Ministerstva vnitra ČR a ÚOOÚ k poskytování informací o platech pracovníků 
povinných subjektů podle zákona o svobodném přístupu k informacím, dostupné na 
https://www.uoou.cz/files/Metodika.pdf. 
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jiném poskytování veřejných prostředků a i z důvodu rozdílné osobní působnosti 

předmětných právních předpisů a ustanovení § 8b InfZ, nelze tyto právní úpravy 

považovat za takové alternativní úpravy, které by dosahovaly identického cíle.  

 Za takové alternativní úpravy nelze rovněž považovat ani ty právní předpisy, 

jejichž předmětem úpravy jsou kontrolní mechanismy v systému a fungování veřejné 

správy.
120

 Je sice nepochybné, že zčásti sledují stejný dílčí cíl jako § 8b, tj. kontrolu 

hospodárného a účelného nakládání s veřejnými prostředky, ale veřejnost se na této 

kontrole nepodílí buď vůbec, nebo pouze nepřímo, kupříkladu podáním podnětu 

dozorovému nebo kontrolnímu orgánu.        

 V českém právním řádu nenalézáme právní úpravu, která by sledovala identický 

cíl jako ustanovení § 8b. Na okraj se nabízí úvaha, zda si lze představit takový právní 

prostředek, který by dosahoval stejného cíle a zároveň s menší intenzitou zasahoval do 

práva na informační sebeurčení. Stanoví-li právní norma, že povinný subjekt je povinen 

poskytnout informace o příjemci veřejných prostředků, přičemž jsme na základě 

argumentů jazykového, systematického a potažmo i historického a teleologického 

výkladu dospěli k závěru, že pod rozsah pojmu příjemce veřejných prostředků spadá  

i zaměstnanec veřejné správy pobírající plat, informace o jeho výši nebo odměny 

hrazené z veřejných prostředků musí být zásadně poskytnuta. Kdyby tomu tak nebylo, 

ztrácelo by právo na informace o příjemcích veřejných prostředků smysl. Dodejme, že 

abychom takového příjemce mohli bezpečně identifikovat, je nutné logicky zpřístupnit 

jeho jméno, příjmení, jakož i datum narození a obec, kde má trvalý pobyt, chceme-li 

zabránit nebezpečí záměny s jakýmkoliv jiným příjemcem.    

 Právní úprava § 8b kritérium potřebnosti naplňuje. K tomu uveďme, že budou-li 

se chtít povinné subjekty uchýlit k provedení testu proporcionality, nebudou muset  

v každém jednotlivém případě zkoumat, zdali právní úprava v § 8b toto kritérium 

splňuje, neboť není, jak jsme výše uvedli, k dispozici žádný mírnější a stejný cíl 

sledující prostředek.  

                                                      
120 Např. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení) nebo zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.   
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3.4 Test přiměřenosti v užším smyslu 

Podstatou posledního kritéria testu proporcionality, nazývaného rovněž jako test 

poměřování, proporcionalita v užším smyslu nebo spravedlivá únosnost, je hledání 

odpovědi na otázku, zdali zvolený prostředek se nevymyká z relace k zamýšlenému 

účinku, zdali tedy zásah do základního práva není v nepoměru s užitkem, který byl 

tímto zásahem dosažen ve prospěch jiného základního práva.
121

 Provedením testu 

přiměřenosti v užším smyslu se má tak nastolit vyrovnání mezi dotčenými právními 

statky, má být pojistkou, že zvolený prostředek nezatíží nositele omezovaného 

základního práva přehnaně nebo neúnosně.      

 Kritérium přiměřenosti v užším smyslu budeme testovat podle vážící formule, 

kterou předestřel Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/94, citovaném  

v podpodkapitole 2.2.5, a jejímž předmětem je zvažování empirických, systémových, 

kontextových a hodnotových argumentů.     

 Empirickým argumentem se chápe faktická závažnost jevu, který je spojen  

s ochranou určitého základního práva. V podpodkapitole 2.4.1 jsme uvedli, že podle 

studie Státní úředníci: Kolik jich vlastně je, kde a za jaké platy pracují? zaměstnává 

český veřejný sektor téměř milion osob, přičemž zhruba 420 tisíc z nich je placeno  

ze státního rozpočtu.
122

 Z tohoto faktu vyplývá, že velké množství prostředků je 

vynakládáno z veřejných rozpočtů právě na úhradu platů nebo mezd zaměstnanců 

veřejného sektoru. Veřejný zájem na tom, aby byly tyto prostředky vynakládány 

hospodárně a v souladu s účelem, na který byly určeny, je za tohoto stavu značný. 

Rovněž je nutné podotknout, že aby byla kontrola nakládání s těmito prostředky 

efektivní, nikoliv jen efektní, nevystačíme si pouze s vnitřními kontrolními mechanismy 

v systému a fungování veřejné správy; vedle této kontroly se nabízí přímá kontrola 

jednotlivců na základě jejich zájmů o nejrůznější otázky hospodaření veřejné moci. 

 Kontextovými argumenty lze chápat ty argumenty, které jsme v rámci 

důsledkového výkladu zmínili v podpodkapitole 2.4.1. V ní jsme také citovali názor 

rozšířeného senátu NSS, podle něhož informace o výši platu, mzdy nebo jiného 

peněžního plnění zaměstnance placeného z veřejných prostředků nemá žádný negativní 

                                                      
121 WÁGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol., Listina základních práv a svobod. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 27.  
122 Studie je dostupná na http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_studie_4_2014.pdf.   
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obsah. V návaznosti na to jsme uvedli, že nelze odhlédnout od toho, že zpřístupnění 

informace o výši platu podle § 8b InfZ je zásahem do práva na informační sebeurčení  

a že nelze zcela vyloučit situaci, kdy zpřístupnění a zveřejnění požadované informace 

vyvolá u dotčeného příjemce veřejných prostředků pocit především sociální nepohody. 

Rovněž nelze zcela vyloučit situaci, kdy žadatel nebude podáním žádosti sledovat 

naplnění ústavně aprobovaného cíle, ale cíle jiného, zavrženíhodného.   

 Negativními dopady omezení práva na informační sebeurčení lze rozumět  

i případné masové zneužívání práva na informace o příjemcích veřejných prostředků, 

což může vést k ojedinělým poruchám v činnosti povinných subjektů.   

 Lze nicméně shrnout, že subjektivní názor příjemce veřejných prostředků, že 

informace, která se jej týká, nemá být poskytnuta, není samozřejmě důvodem pro 

odmítnutí poskytnutí takové informace, ledaže jeho názor bude podepřen relevantními 

argumenty svědčícími o možném zneužití práva ze strany žadatele o informaci. 

 Klíčové pro posouzení přiměřenosti v užším smyslu jsou systémové a hodnotové 

argumenty, přičemž není důvod, abychom je hodnotili odděleně. K tomu citujme 

Tomáše Sobka: „Proč by nás měla zajímat systematika (členění) textu zákona, 

kdybychom přitom nepředpokládali, že tato systematika povrchově zobrazuje jeho 

hloubkovou hodnotově-teleologickou strukturu?“.
123

 Lze se tak domnívat, že systémové 

a hodnotové argumenty se liší pouze úhlem pohledu, zdali na ně hledíme prizmatem 

vnějšího systému práva, nebo prizmatem vnitřního systému práva. Z hlediska 

obsahového mezi nimi žádný zřetelný rozdíl nenajdeme.   

 Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 517/10 mimo jiné uvedl: „Ústavní soud 

zastává názor, že musí být jednoznačně rozlišeno mezi žádostí o informaci, způsobilou 

přispět k diskuzi v demokratické společnosti týkající se veřejného zájmu,  

a informováním o detailech soukromého života jednotlivce, který nadto kupř. 

nevykonává veřejnou funkci. Veřejnost má právo být informována, což je základní právo 

v demokratické společnosti, které se může za určitých okolností dotýkat i soukromého 

života osob veřejně činných.“
124

        

 Právní názor Ústavního soudu koresponduje s judikaturou ESLP, dle něhož je 

rozhodujícím kritériem pro posouzení přípustnosti zásahu do soukromí osoby  

                                                      
123 SOBEK, T., Právní myšlení. Kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva, 2011, s. 98.  
124 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/10 - 2.  
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a zveřejnění informací o ní, zda se tato informace týká rovněž otázek veřejného zájmu  

a zda přispívá k veřejné diskuzi.
125

 Uvedené je projevem práva na informace jako práva 

politického, jehož smyslem je participace veřejnosti na věcech veřejných. Právo  

na informace tak lze chápat jako nástroj, který slouží jako prostředek účasti  

na politickém životě státu.          

 Součástí veřejné sféry je to, co může být předmětem legitimního veřejného 

zájmu a co může přispět k veřejné diskuzi. Při posuzování toho, co vše je součástí 

veřejné sféry, lze vycházet z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 453/03: „Věcí 

veřejnou jsou veškeré agendy státních institucí, jakož i činnost osob působících  

ve veřejném životě, tj. např. činnost politiků místních i celostátních, úředníků, soudců, 

advokátů, popř. kandidátů či čekatelů na tyto funkce; věcí veřejnou je ovšem i umění 

včetně novinářských aktivit a showbyznysu a dále vše, co na sebe upoutává veřejnou 

pozornost. Tyto veřejné záležitosti, resp. veřejná činnost jednotlivých osob, mohou být 

veřejně posuzovány. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími 

osobami platí z hlediska ústavního presumpce, že jde o kritiku ústavně konformní. Jde  

o výraz demokratického principu, o výraz participace členů občanské společnosti  

na věcech veřejných.“
126

         

 Je-li informace součástí veřejné sféry, dopadá na ni právo na informace dle  

čl. 17 Listiny a čl. 10 Úmluvy, potažmo dle InfZ. Má-li povinný subjekt poskytnout 

informace o příjemci veřejných prostředků, je třeba rozlišit, zdali se požadovaná 

informace dotýká výlučně soukromí příjemce veřejných prostředků, nebo zdali 

požadovaná informace rovněž náleží do veřejné sféry a je s to přispět k veřejné diskuzi.

 Z argumentů jazykového a historického výkladu vyplývá, že právní norma 

vtělená do § 8b zakotvuje, s výjimkou vymezenou v odst. 2 tohoto ustanovení, 

povinnost povinného subjektu informovat o příjemci veřejných prostředků. Na druhou 

stranu argumenty systematického a teleologického výkladu, tak jak jsme je popsali 

zejména v podpodkapitolách 2.2.3 a 2.2.5, nabádají povinné subjekty, posuzují-li žádost 

o informaci, k tomu, aby posoudily, zdali právo na informace není za konkrétních 

okolností bezdůvodně favorizováno před právem na informační sebeurčení, nabádají 

tedy nepřímo povinné subjekty k tomu, aby v každém jednotlivém případě provedly test 

                                                      
125 Např. Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 21. 1. 1999, stížnost č. 29183/95 (Fressoz a Roire proti 
Francii o možnost šíření informací o platu ředitele podniku s majetkovou účastí státu). 
126 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03. 
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proporcionality. Hledejme tak odpověď na otázku, u jakého okruhu příjemců veřejných 

prostředků lze mít poskytnutí jejich základních osobních údajů dle § 8b, aniž bychom 

provedli test proporcionality in concreto, za proporcionální omezení jejich práva  

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

bychom případné zpřístupnění a zveřejnění informací, které se jich týkají, posoudili 

jako ústavně nekonformní, pokud by předtím povinný subjekt nepřikročil k provedení 

testu proporcionality.         

 Posouzení této otázky je odvislé od postavení příjemce veřejných prostředků  

v povinném subjektu, od podílu na výkonu pravomoci rozhodovat o právech  

a povinnostech fyzických a právnických osob, od míry, v jaké se podílí  

na rozhodovacích procesech v rámci povinného subjektu, a rovněž od míry 

odpovědnosti, kterou nese za nakládání s veřejnými prostředky.    

 Lze mít za to, že stojí-li příjemce veřejných prostředků v čele povinného 

subjektu nebo je-li v jeho vedení (například v managementu veřejné instituce), 

reprezentuje-li jej navenek, podílí-li se na výkonu vrchnostenských oprávnění 

povinného subjektu, podílí-li se ve velké míře na rozhodovacích procesech v rámci 

povinného subjektu nebo nese-li odpovědnost za nakládání s veřejnými prostředky, tak 

informace o jeho platu, mzdě nebo jiném příjmu hrazeném z veřejných prostředků je 

předmětem legitimního veřejného zájmu a je s to přispět k veřejné diskuzi. U takového 

okruhu příjemců veřejných prostředků je - bez nutnosti předcházejícího provedení testu 

proporcionality - poskytnutí informace o jejich příjmu hrazeném z veřejného rozpočtu 

podle § 8b proporcionálním omezením jejich práva na informační sebeurčení.  

 Máme-li konkretizovat takový okruh příjemců, jedná se především o 

- osoby spadající pod rozsah osobní působnosti 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, 

- veřejné funkcionáře podle § 2 odst. 1 a § 2 odst. 2 ZoSZ, 

- vedoucí zaměstnance podle § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, resp. 

podle § 2 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, 

- představeného podle § 9 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, 



65 
 

- služební funkcionáře podle § 2 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

- představitele veřejných institucí. 

Informace o platech, mzdách nebo jiných příjmech z veřejných rozpočtů osob, 

které vykazují uvedené znaky nebo spadají pod rozsah vyjmenovaných zákonů, jsou 

povinné subjekty povinny poskytnout, a to bez nutnosti provedení testu proporcionality 

in concreto.          

 V bodě 97 odůvodnění rozsudku ze dne 22. 10. 2014 vymezil rozšířený senát 

NSS sedm skupin zaměstnanců veřejné správy, jejichž základní osobní údaje ve smyslu 

§ 8b odst. 3 povinné subjekty poskytnou zásadně bez provedení testu proporcionality  

v každém jednotlivém případě. Jednotlivé skupiny byly popsány NSS následovně: 

1) zaměstnanci „v řídících pozicích povinného subjektu, tedy všech takových 

zaměstnanců, kteří řídí nebo metodicky vedou jiné zaměstnance či řídí nebo metodicky 

vedou činnost subjektů podřízených povinnému subjektu, podléhajících jeho dohledu, 

jím spravovaných nebo jím fakticky ovládaných“, 

2) zaměstnanci podílející se „na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného 

subjektu, má-li povinný subjekt taková oprávnění (např. rozhodujících o právech či 

povinnostech osob, provádějících dohledovou, inspekční či kontrolní činnost, 

autorizované měření, zkušební činnost, metodické vedení apod.)“, 

3) zaměstnanci, „kteří, ač se sami na vlastní vrchnostenské činnosti nepodílejí, ji 

mohou nikoli nevýznamným způsobem ovlivnit (např. připravují podklady  

k rozhodování či koncepty rozhodnutí, zajišťují oběh dokumentů, zabezpečují provádění 

vrchnostenských činností po technické stránce nebo vykonávají jiné obdobné záležitosti 

v souvislosti s nimi)“, 

4) zaměstnanci organizující či provádějící „činnosti, jež jsou úkolem povinného 

subjektu, ať již jde o činnosti povahy vrchnostenské anebo jiné“, 

5) zaměstnanci, kteří k činnostem uvedeným pod bodem 4) poskytují „významné 

podpůrné či doprovodné služby (např. analýzy, plánování, informační servis, zajištění 

vhodného technického a organizačního zázemí, logistika, informační technologie, 

provoz budov a jiných zařízení povinného subjektu)“, 
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6) zaměstnanci mající „z jiných než výše uvedených důvodů faktický vliv  

na činnost povinného subjektu (např. poradci, osobní asistenti osob v řídících nebo 

jiných důležitých pozicích, osoby s nikoli nevýznamným faktickým vlivem na tok 

informací uvnitř povinného subjektu či na jeho komunikaci navenek)“, 

7) zaměstnanci, „jejichž činnost má nebo může mít ekonomické dopady  

na veřejné rozpočty nebo na hospodaření povinného subjektu či jím řízených, jeho 

dohledu podléhajících, jím spravovaných či jinak ovlivňovaných osob“. 

Domnívám se, že ustanovení § 8b omezuje ústavně konformním způsobem – bez 

nutnosti provedení testu proporcionality – základní právo na informační sebeurčení  

u osob uvedených pod body 1), 2), 4), 6) a 7). Naopak u osob, které vykazují rysy 

uvedené v bodech 3) a 5), se přikláním k názoru, že bude třeba vždy při posuzování 

žádostí o informace, které se těchto osob týkají, provést test proporcionality.

 Doposud jsme tedy vymezili okruh příjemců veřejných prostředků, jejichž 

základní osobní údaje povinné subjekty bez dalšího poskytnou. Při posuzování žádostí  

o informace o základních osobních údajích ostatních příjemců, kteří pobírají veřejné 

prostředky na základě pracovního nebo služebního poměru nebo na základě jiného 

obdobného právního titulu a nevykazují výše uvedené znaky nebo nespadají pod rozsah 

výše vyjmenovaných zákonů, musí povinné subjekty, jak vyplývá zejména z argumentů 

systematického výkladu, přikročit k provedení testu proporcionality in concreto, tedy  

v každém jednotlivém případě. To ovšem neznamená, že se požadované informace 

neposkytnou. Připomeňme, že ustanovení § 8b InfZ je nutné vykládat v kontextu 

zásady, že informace o platech zaměstnanců placených z veřejných rozpočtů se zásadně 

poskytují a jen výjimečně neposkytují. Povinné subjekty, budou-li tedy posuzovat 

žádost o informaci týkající se ostatních příjemců veřejných prostředků, typicky 

řadových zaměstnanců veřejné správy, musí zkoumat, zdali informace o jejich platu 

nebo mzdě je zvláště s ohledem na druh práce a pracovní náplň takových zaměstnanců 

součástí veřejné sféry, a zdali je tak s to přispět k veřejné diskuzi. Případně budou 

povinné subjekty na základě relevantních důvodů zkoumat, zdali nemá žádost podaná 

podle InfZ za cíl poškodit legitimní zájmy těch, o jejichž platu má být informováno.

 Posouzením systémových a hodnotových argumentů v rámci testu poměřování 

jsme dospěli k závěru, že informace o platech, mzdách nebo jiných příjmech  

z veřejných rozpočtů povinné subjekty poskytnou, týkají-li se příjemců veřejných 
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prostředků, kteří vykazují specifické rysy nebo spadají pod rozsah působnosti 

konkrétních zákonů. Poskytnutí informací o platech, mzdách nebo jiných příjmech  

z veřejných rozpočtů, které se týkají všech ostatních příjemců veřejných prostředků, 

bude odvislé od výsledku vzešlého z testu proporcionality, jenž povinné subjekty 

provedou v každém jednotlivém případě. Najít předem určitou dělící hranici mezi tím, 

kdy provedením testu proporcionality shledáme poskytnutí požadované informace 

legitimní a kdy nikoliv, lze vzhledem k velké různorodosti činností, kterou veřejná 

správa prostřednictvím svých zaměstnanců vykonává, jen stěží. Lze ovšem říci, že 

rozhodné kritérium, hovořící pro či proti poskytnutí informace, bude záležet zejména  

v druhu práce a pracovní náplně toho kterého zaměstnance veřejné správy, toho kterého 

příjemce veřejných prostředků. Je nabíledni, že bude-li zaměstnanec veřejné správy 

vykonávat pouze práce pomocné nebo servisní povahy, bude-li se podílet na činnosti 

povinného subjekty jen nepřímo či bude-li vykonávat správní činnosti zařazené zvláště 

do 5. a 6. platové třídy dle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních 

činností, vyloží povinný subjekt ustanovení § 8b InfZ v souladu se zásadou vyloučení 

absurdních závěrů a v rámci provedeného testu proporcionality uvede, že informace  

o platu nebo jiném příjmu z veřejného rozpočtu takového zaměstnance není předmětem 

legitimního veřejného zájmu, která by byla způsobilá přispět k veřejné debatě. Dále lze 

říci, že vyvstanou-li v konkrétním případě relevantní pochybnosti o tom, zda  

v souvislosti s odměňováním určitého zaměstnance veřejné správy jsou veřejné 

prostředky vynakládány hospodárně a účelně, nebude možné požadovanou informaci 

odepřít. V takovém případě je totiž požadovaná informace předmětem legitimního 

veřejného zájmu a je s to přispět k veřejné diskuzi.      

 Dodejme, že zpřístupní-li povinný subjekt na základě žádosti informace o platu 

nebo mzdě zaměstnance veřejné správy, je povinen tuto informaci rovněž zveřejnit 

podle § 5 odst. 3 InfZ způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nedomnívám se, že je 

v tomto ohledu nutné odlišovat zpřístupnění informace od jejího zveřejnění, neboť  

byla-li informace o příjemci veřejných prostředků poskytnuta jednomu žadateli, musí 

být zpřístupněna i žadatelům dalším. Nadto zveřejnění poskytnuté informace  

na webových stránkách povinného subjektu může zamezit podávání žádostí shodného 

obsahu a ulehčit tak povinnému subjektu agendu spjatou s InfZ. 



68 
 

4. Procesní postavení příjemce veřejných prostředků jako 

subjektu údajů ve smyslu § 8b odst. 3 InfZ 

Zbývá nám vyjasnit otázku, zdali příjemci veřejných prostředků dle § 8b mohou 

svou procesní aktivitou ovlivnit postup povinného subjektu ve věci poskytnutí 

požadované informace, která se jich týká, mají-li za to, že tato informace poskytnuta být 

nemá.          

 Úvodem se zaměřme na vztah InfZ a správního řádu. Tento vztah je regulován  

§ 20 odst. 4 InfZ, který vychází ze subsidiárního a omezeného užití správního řádu  

na postupy podle InfZ.
127

 Jak vyplývá z dikce komentovaného ustanovení, na postupy 

dle InfZ jsou aplikovatelné beze zbytku základní zásady činnosti správních orgánů, 

ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178 správního řádu o určení 

nadřízeného správního orgánu. Dále lze užít relevantní ustanovení správního řádu pro 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pro odvolací řízení a pro počítání lhůt, doručování  

a náklady řízení v řízení o stížnosti.      

 Podáním žádosti o poskytnutí informace se nezahajuje správní řízení. Jak ovšem 

dovodil rozšířený senát NSS ve svém rozsudku ze dne 22. 10. 2014 nebo již dříve  

i Adam Furek ve svém článku, je povinný subjekt s ohledem na § 4 odst. 4 správního 

řádu povinen poskytnout příjemci veřejných prostředků jako subjektu požadovaných 

údajů adekvátní prostor pro uplatnění práva nebo oprávněného zájmu, tedy především 

mu poskytnout prostor vyjádřit se k obdržené žádosti o informace.
128

 To má mimo jiné 

za následek, že zásadně nebude možné žádat o poskytnutí základních osobních údajů 

příjemce veřejných prostředků ústně. Dále v tomto ohledu vyvstává otázka, zdali je 

povinný subjekt povinen informovat příjemce veřejných prostředků o obdržené žádosti 

o informace, jež se ho týká, bezprostředně poté, co ji obdržel, nebo až poté, co povinný 

subjekt dojde k závěru, že poskytnutí informace nelze ze žádného zákonného důvodu 

odmítnout.          

 Přikláním se k tomu, že povinný subjekt musí poskytnout prostor pro vyjádření 

subjektu údajů zvláště tehdy, hodlá-li požadované informace poskytnout, neboť pak je 

                                                      
127 FUREK, A.; ROTHANZL, L., Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 2. vydání.  
Praha: Linde Praha, 2012, s. 898. 
128 Rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2014, č. j. 8 As 55/2012 – 62.  
FUREK, A., Informace o platech pracovníků veřejné správy, Právní rádce, č. 17, 2011, s. 632. 
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nutné hledět na subjekt údajů jako na potenciálně dotčenou osobu. Hodlá-li totiž vydat 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nelze za takového stavu na příjemce veřejných 

prostředků pohlížet ani jako na potenciálně dotčenou osobu, neboť se mu do práv nebo 

oprávněných zájmů nezasahuje, byť to samozřejmě nebrání tomu, aby i v tomto případě 

povinný subjekt příjemce veřejných prostředků o podané žádosti vyrozuměl.    

 Dodejme, že je poté na povinném subjektu, nakolik bude vyjádření subjektu 

údajů reflektovat a nakolik se s ním případně ztotožní. Je však třeba zdůraznit, že nelze 

brát povinnost poskytnout subjektu údajů prostor pro vyjádření pouze jako nutnou 

formální povinnost, neboť není možné vyloučit, že subjekt údajů ve své reakci předestře 

dostatečně relevantní skutečnosti svědčící například o možném zneužití práva ze strany 

žadatele.           

 Rovněž se v tomto ohledu nabízí otázka, jakým způsobem má povinný subjekt 

informovat subjekt údajů o obdržené žádosti. Domnívám se, že není nutné a ani 

praktické klást v této věci - i vzhledem k omezenosti užití správního řádu - na postup 

povinného subjektu přehnaně formální požadavky, postačí tak, aby byl subjekt údajů 

informován i neformálním způsobem (emailem nebo telefonicky). Je ovšem třeba trvat 

na tom, aby skutečnost o tom, že povinný subjekt umožnil subjektu údajů uplatňovat 

jeho práva a oprávněné zájmy, vyplynula buď ze spisu, nebo záznamu podle § 14  

odst. 6 InfZ.         

 Shrneme-li uvedené, prvním úkonem, který bude moci subjekt údajů ve věci 

učinit, bude podání vyjádření. Lze uvažovat o situaci, byť nebude dle všeho obvyklá, 

kdy subjekt údajů v reakci na podanou žádost o informaci poskytne povinnému subjektu 

souhlas se zpřístupněním a zveřejněním svých základních osobních údajů dle § 8b  

odst. 3 InfZ. Takový souhlas pak bude muset splňovat náležitosti uvedené v § 4 písm. n) 

ZOOÚ v návaznosti na relevantní ustanovení občanského zákoníku a bude muset být 

obsahem spisu nebo záznamu dle § 14 odst. 6 InfZ. Poskytnutí informace poté nebude 

nic bránit.          

 Shledá-li povinný subjekt, že předmětné vyjádření neobsahuje důvody, pro něž 

by bylo lze žádost o informaci odmítnout, požadované informace poskytne. To se děje 

formou faktického úkonu.
129

 Subjektu údajů, bude-li mít za to, že informace byla 

poskytnuta v rozporu s jeho právem na informační sebeurčení, poté nezbude nic jiného, 

                                                      
129 Rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2014, č. j. 8 As 55/2012 – 62. 
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než se bránit zásahovou žalobou podle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 

správní (dále jen „SŘS“), příp. poté i ústavní stížností. Subjekt údajů jako dotčená 

osoba tím sice zpřístupnění a zveřejnění informace již logicky nezabrání, takový postup 

je ovšem nutný pro případné vymáhání náhrady škody nebo nemateriální újmy podle  

§ 13 nebo § 22 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona 

České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Pro 

zajímavost dodejme, že subjekt údajů by mohl postupovat i podle § 21 ZOOÚ,  

tzn. požadovat po povinném subjektu jako správci nebo zpracovateli ve smyslu ZOOÚ 

vysvětlení, z jakého důvodu byla informace, která se ho týká, zpřístupněna, nebo 

dokonce požadovat, aby povinný subjekt, slovy § 21 odst. 1 písm. b) ZOOÚ, ještě před 

vyřízením žádosti o informace blokoval jeho osobní údaje, tedy informace žadateli 

nezpřístupňoval a nezveřejňoval. Je ovšem otázkou, nakolik by takováto procesní 

obrana prostřednictvím ZOOÚ, vč. obrácení se na ÚOOÚ, byla efektivní a úspěšná, 

neboť správce nebo zpracovatel není obsahem žádosti ve smyslu § 21 odst. 1 písm. b) 

ZOOÚ vázán.
130

 Nicméně taková možnost se teoreticky nabízí.    

 Při vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti jsou aplikovatelná především ta 

ustanovení správního řádu, která upravují to, který povinný subjekt, resp. jeho orgán je 

k vydání rozhodnutí příslušný, a dále ta ustanovení, která upravují lhůty pro vydání 

rozhodnutí, jeho formu, obsah a náležitosti, jeho právní moc a vykonatelnost nebo 

způsob oznamování rozhodnutí. Je důležité zmínit, že vydání rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti je prvním úkonem povinného subjektu podle správního řádu při vyřizování 

žádosti.
131

          

 Je nasnadě, že subjekt údajů je ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu 

účastníkem řízení, neboť je na něj nutné pohlížet jako na dotčenou osobu, jejíž práva 

nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny. Z toho plyne, že subjektu 

údajů by mělo být doručeno nejen rozhodnutí o odmítnutí žádosti, ale rovněž v souladu 

s § 82 odst. 2 správního řádu případné odvolání žadatele.   

 Rozhodl-li se žadatel odvolat proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, má subjekt 

                                                      
130 KUČEROVÁ, A., NOVÁKOVÁ, L., FOLDOVÁ, V., NONNEMANN, F., POSPÍŠIL, D., Zákon o ochraně 
osobních údajů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 280.    
131 FUREK, A.; ROTHANZL, L., Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 2. vydání.  
Praha: Linde Praha, 2012, s. 652. 
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údajů jako účastník řízení dle § 86 odst. 2 správního řádu právo se k podanému 

odvolání vyjádřit.          

 V odvolacím řízení se jako první nabízí možná aplikace § 87 správního řádu, 

podle něhož může povinný subjekt v rámci autoremedury své rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti zrušit (z logiky věci nikoliv změnit, a to ani v případě vydání rozhodnutí  

o částečném odmítnutí žádosti, neboť lze předpokládat, že by se tím plně nevyhovělo 

odvolání). Kdyby povinný subjekt postupoval dle § 87 správního řádu z toho důvodu, že 

změnil svůj právní názor, následkem čehož by hodlal požadovanou informaci 

poskytnout, je nutné respektovat právo subjektu údajů jako účastníka řízení na odvolání, 

tj. do pravomocného skončení řízení informace neposkytnout.
132

 K tomu na okraj 

dodejme, že postupoval-li by povinný subjekt podle § 92 odst. 1 správního řádu, tedy 

zamítl-li by odvolání zejména z toho důvodu, že nebylo podáno včas, není možné dále 

zkoumat předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu 

řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Ustanovení § 92 odst. 1 věta druhá a třetí 

nejsou z důvodu omezenosti užití správního řádu, z něhož vychází § 20 odst. 4 InfZ, 

aplikovatelné.
133

        

 Nebude-li v odvolacím řízení postupováno dle § 87 správního řádu, je dále 

procesní postavení subjektu údajů jako účastníka řízení odvislé od toho, jakým 

způsobem odvolací orgán o podaném odvolání žadatele rozhodne. Zásadně se nabízejí 

dvě varianty. Buď odvolací orgán v souladu s § 90 odst. 5 správního řádu odvolání 

zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí, případně dle § 90 odst. 1 písm. b) napadené 

rozhodnutí zruší a věc vrátí povinnému subjektu k novému projednání.   

 Bude-li odvolacím orgánem odvolání zamítnuto a napadené rozhodnutí 

potvrzeno, bude žadatel o informaci aktivně legitimován k podání žaloby proti 

rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. SŘS. V takovém případě bude nutné 

subjektu údajů přiznat postavení osoby zúčastněné na řízení ve smyslu § 34 SŘS. 

  Zruší-li naopak odvolací orgán napadené rozhodnutí a věc vrátí povinnému 

subjektu k novému projednání, bude procesní postavení subjektu údajů opět odvislé od 

dalšího průběhu řízení.        

                                                      
132 Bude-li odvolání, kterým subjekt údajů napadl rozhodnutí povinného subjektu dle § 87 správního 
řádu, zamítnuto, bude se moci subjekt údajů obrátit na soud se žalobou proti rozhodnutí správního 
orgánu dle § 65 a násl. SŘS.  
133

 Ibid., s. 904. 
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 Doplňme, že bude-li požadovaná informace o subjektu údajů zpřístupněna  

a zveřejněna, přičemž se následně subjekt údajů bude úspěšně bránit postupem podle 

SŘS, otevře se mu možnost domáhat se náhrady škody nebo nemateriální újmy 

postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně 

zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). 

Je ovšem otázkou, jakým způsobem bude případně subjekt údajů prokazovat, že mu 

zpřístupněním a zveřejněním předmětných informací vznikla újma.   

 Z uvedeného vyplývá, že variant, v jakém procesním postavení by se mohl 

subjekt údajů nacházet a v souvislosti s tím jakou procesní aktivitu by mohl vyvinout, je 

celá řada a nelze je bez znalosti konkrétního skutkové a právního stavu beze zbytku 

postihnout. Je to dáno i poměrně problematickým vztahem InfZ ke správnímu řádu, 

resp. k omezenosti jeho aplikace. I z toho důvodu někteří odborníci volají po tom, aby 

procesní postupy podle InfZ byly de lege ferenda plně podřazeny správnímu řádu.
134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
134 Ibid., s. 906.                                                                                                             
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Závěr 

 Jak jsme ukázali, výklad ustanovení § 8b InfZ a jeho následná aplikace činila  

a podle mého názoru bude i nadále činit v praxi problémy. V této práci jsme se pokusili 

interpretovat komentované ustanovení, obsahující právní úpravu poskytování informací 

o příjemcích veřejných prostředků, za pomoci principů a zásad jazykového, 

systematického, historického a teleologického výkladu a rovněž za pomoci provedení 

testu proporcionality, neboť při zpřístupnění a zveřejnění informací o platech, mzdách 

nebo jiných příjmech z veřejných rozpočtů dochází ke střetu základních práv, práva  

na informace a práva na informační sebeurčení.      

 Určili jsme, že výklad ustanovení § 8b InfZ je – i bez nutnosti jej testovat kritérii 

vhodnosti, potřebnosti a přiměřenosti v užším smyslu – ústavně konformní tehdy,  

jsou-li poskytovány informace o těch příjemcích veřejných prostředků, jenž spadají pod 

rozsah osobní působnosti konkrétních zákonů nebo vykazují specifické rysy vztahující 

se k postavení v rámci povinného subjektu, výkonu správních činností, druhu práce 

nebo pracovní náplni. Tento okruh příjemců veřejných prostředků musí snést zásah do 

svého práva na informační sebeurčení, které je omezováno v souladu s čl. 8 odst. 2 

Úmluvy, tzn., jejich právo na soukromí ustoupí ochraně veřejného subjektivního práva 

žadatele na informace.          

 Rovněž jsme nastínili kategorii příjemců veřejných prostředků, jejichž právo  

na informační sebeurčení by poskytnutím informace o jejich platu, mzdě nebo jiné 

odměně z veřejného rozpočtu bylo z důvodu absentujícího legitimního veřejného zájmu 

omezeno ústavně nepřijatelným způsobem. V takových případech povinné subjekty 

poskytnutí informace dle § 8b odepřou, přičemž uvedou, že po provedeném testu 

proporcionality, resp. testu poměřování, musely přikročit k omezení práva žadatele  

na informace podle čl. 17 odst. 4 Listiny.       

 Nabízí se úvaha, zdali by zákonodárce neměl vzhledem k v minulosti proběhlým 

sporům o výklad a aplikaci ustanovení § 8b InfZ přistoupit k úpravě problematiky 

poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků. Zákonodárce by mohl 

v tomto ohledu postupovat zásadně dvěma směry. Buď by mohl novelizovat InfZ tak, že 

by pozitivním způsobem, jak jsme ukázali kupříkladu na slovenské právní úpravě, 

vymezil určitou kategorii příjemců veřejných prostředků, u nichž se informace  
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o odměně z veřejného rozpočtu poskytne, nebo by mohl novelizovat InfZ tak, že by 

rozšířil tzv. výjimku z výjimky v odst. 2 § 8b o specifický okruh příjemců veřejných 

prostředků, u kterých by povinné subjekty poskytnutí informace o jejich platu nebo 

mzdě odepřely.          

 Přijal-li by zákonodárce takovou právní úpravu, která by pozitivním způsobem 

vymezila okruh příjemců veřejných prostředků, jenž musí snést zásah do práva  

na informační sebeurčení, obávám se, že by tím mohlo dojít k restrikci práva  

na informace, zvláště pokud bychom případnou nově schválenou úpravu poměřili  

s poměrně širokým a liberálním výkladem nyní platného a účinného ustanovení § 8b 

InfZ, který provedl rozšířený senát NSS v rozhodnutí ze dne 22. 10. 2014. Takový 

postup bych tak nepovažoval za vhodný.        

 Zvolil-li by zákonodárce naopak opačný přístup, tj. rozšířil by rozsah výlukové 

normy v odst. 2 § 8b o výjimku týkající se specifické kategorie příjemců veřejných 

prostředků, je otázkou, podle kterých kritérií, rysů nebo znaků by taková kategorie 

příjemců veřejných prostředků byla vymezena, resp. zdali by takové vymezení bylo 

dostatečně jasné a jednoznačné. Lze předpokládat, že vzhledem k různorodosti úkolů  

a činností, kterou veřejná správa zvláště prostřednictvím svých zaměstnanců vykonává, 

by musela být taková výjimka značně abstraktní, není tudíž jisté, zdali by novelizace 

v tomto směru přinesla kýžené zpřesnění právní úpravy poskytování informací  

o příjemcích veřejných prostředků.        

 Z důvodů výše uvedených mám za to, že není nutné, aby v oblasti poskytování 

informací o příjmech z veřejných prostředků byla vyvíjena zákonodárná aktivita, 

ponechal bych výklad ustanovení § 8b InfZ a ustanovení s ním souvisejících nadále 

především orgánům soudní moci.        

 V kontextu střetu práva na informace a práva na ochranu osobních údajů  

se nabízí rovněž úvaha, zdali by neměl být zřízen úřad tzv. informačního komisaře. 

Institucionálním projevem ZOOÚ je Úřad pro ochranu osobních údajů, který z pohledu 

administrativně právní metody regulace dbá na zákonnost zpracování osobních údajů, 

dbá tedy, zjednodušené řečeno, do jisté míry i na ochranu práva na informační 

sebeurčení. V oblasti poskytování informací ve veřejné správě taková instituce chybí. 

Sám jsem toho názoru, že úřad, který by vykonával činnost metodické a kontrolní 
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povahy v oblasti působnosti InfZ a který by tak z logiky věci byl určitým protipólem 

Úřadu pro ochranu osobních údajů, by být zřízen měl.  
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Seznam zkratek 

Listina     Listina základních práv a svobod 

Úmluva Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod 

MPOPP  Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech 

Listina EU    Listina základních práv Evropské unie 

směrnice č. 2003/98/ES  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003  

o opakovaném použití informací veřejného sektoru 

směrnice č. 95/46/ES  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES  

ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců  

v souvislosti se zpracováním osobních údajů  

a o volném pohybu těchto údajů 

InfZ zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

ZOOÚ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  

a změně některých zákonů 

občanský zákoník   zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

správní řád    zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

ZFK zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  

ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole)  

ZoSZ     zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

SŘS     zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

ÚOOÚ     Úřad pro ochranu osobních údajů 

NSS     Nejvyšší správní soud 
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ESLP       Evropský soud pro lidská práva 

Výbor  Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež  

a tělovýchovu 

rozsudek/věc Schecke a Eifert  rozhodnutí Soudního dvora ze dne 9. 11. 

2010 ve spojených věcech C-92/09  

a C-93/09 (Volker und Markus 

ScheckeGbR a Hartmut Eifert v. Land 

Hessen) 

rozsudek ÖsterreichischerRundfunk rozsudek Soudního dvora ve věci C-465/00,  

C-138/01 a C-139/01 ze dne 20. 5. 2003 

(Rechnungshof v. 

ÖsterreichischerRundfunk) 
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Disclosure of salaries of public authority employee - abstract 

 This thesis is concerned with the issues of legal interpretation of key provision 

of Act No. 106/1999 Coll. on free access to information relating to disclosure of salaries 

of public authority employee.        

 The thesis introduction is focused on the constitutional aspects of the right to 

information and the right to privacy. It is also focused on the collision of these two 

fundamental rights. The following chapter examines the disclosure of salaries of public 

authority employee regulation and discovers and expounds the intended meaning of this 

regulation by the principles and rules of standard methods of interpretation, especially 

lingual interpretation, systematical interpretation, historical interpretation and 

teleological interpretation. This chapter provides the lingual meaning of key provision 

of Act No. 106/1999 Coll. on free access to information, presents brief look at 

relationship between the disclosure of salaries of public authority employee regulation 

and other norms and legal acts of the European Union and finally finds the content, 

sense and purpose of the regulation from both subjective (historical) and objective 

(teleological) point of view. This chapter also deals with case law analysis.  

 The focal discussion point of this thesis is presented in Chapter Three, which 

deals with a comparison of the right to information and the right to privacy. The 

comparison of these rights is analysed and reviewed by the principle of proportionality 

as a significant method of constitutional argumentation. In this chapter I concentrate on 

the structure and components of proportionality test. I prove the legitimacy of the 

disclosure of salaries of public authority employee regulation and the importance of 

making the information held by public authorities transparent and accesible to anyone 

who request it. In this chapter it is also shown a three-step test, with the sub-tests of 

suitability, necessity, and proportionality in the narrow sense. Finally it is determined 

what limitation of the fundamental right to privacy may still be considered as being in 

conformity with a constitution.        

 The procedural rights of the recipients of public founds are mentioned in the last 

part of the thesis.  
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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. 
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