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ROZHODNUTÍ 
 
Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o žádosti spolku Dance macabre, Rolnická 
7, 625 00 Brno, IČO 22889167 ze dne 28. 11. 2014 o poskytnutí informace ve znění 
. 
„Jakou řádnou a mimořádnou odměnu (plat) obdržel pan                         , pracovník Odboru výstavby a 
územního plánování, stavebního úřadu za posledních 5 roků?“ 

 
takto: 

 
Žádost žadatele Dance macabre, Rolnická 7, 625 00 Brno, IČO 22889167 ze dne 28. 11. 2014 o poskytnutí 
informace  

„Jakou řádnou a mimořádnou odměnu (plat) obdržel pan               , pracovník Odboru výstavby a 
územního plánování, stavebního úřadu za posledních 5 roků?“ 

 se dle § 8a a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, odmítá.  

 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm obdržel dne 28. 11. 2014 žádost spolku Dance macabre, 
Rolnická 7, 625 00 Brno, IČO 22889167 o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím o sdělení  

„Jakou řádnou a mimořádnou odměnu (plat) obdržel pan                 , pracovník Odboru výstavby a 
územního plánování, stavebního úřadu za posledních 5 roků?“ 

(dále „žádost“). 

Při vyřizování žádosti o informace vzal povinný subjekt v úvahu právní názory odborné literatury 
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, judikatury 
Nejvyššího správního soudu (zejména rozsudek č.j. 5 As 57/2010-79 ze dne 27.05.2011, rozsudek č.j. 4 As 
40/2010-60 ze dne 11.11.2011 a usnesení č.j. 8 As 55/2012-23 ze dne 28.02.2013), judikatury Ústavního soudu 
České republiky, Soudního dvora Evropské Unie, stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů zejména ze dne 
3. 6. 2011 a ze dne 1. 8. 2011 a Metodický návod pro povinné subjekty k vyřizování žádostí o poskytnutí 
informací o výši platu či odměně konkrétního zaměstnance zveřejněný na internetových stránkách 
http://www.mvcr.cz. 

Povinný subjekt dále posoudil žádost podle závěrů Nejvyššího správního soudu vyslovených 
v rozhodnutí ze dne 22. října 2014, č. j. 8 As 55/2012-62.  

Podle § 8b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „zákon o svobodném přístupu k informacím“), povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o 
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osobě, které poskytl veřejné prostředky. Ačkoli pojem „příjemci veřejných prostředků“ není zákonem nijak 
definován, dovodil Nejvyšší správní soud, že těmito příjemci veřejných prostředků se rozumějí rovněž 
zaměstnanci územních samosprávných celků a jiných subjektů veřejné správy, a tedy, že i odměna (či plat) je 
vlastně poskytnutí veřejných prostředků. Nejvyššího správní soud v usnesení ze dne 28. února 2013, č.j. 8 As 
55/2012-23, rovněž dovodil, že ustanovení § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
nelze bez dalšího považovat za speciální ustanovení, které vylučuje aplikaci § 8a téhož zákona.  

Povinný subjekt tedy pod vlivem rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22. října 2014, č. j. 8 As 
55/2012-62 a s přihlédnutím k názoru dotčeného zaměstnance po důkladném zvážení přistoupil k odmítnutí 
žádosti na základě následujících úvah. 

Při vyřizování žádostí o sdělení výše odměn (či platu) zaměstnanců ve veřejné správě dochází zejména 
ke střetu práva na ochranu soukromí podle čl. 7 odst. 1 a čl. 10 a práva na informace podle čl. 17 Listiny 
základních práv a svobod. S ohledem na právní závěry Nejvyššího správního soudu, uvedené v rozhodnutí ze 
dne 13. srpna 2014, č. j. 1 As 78/2014-41 je nutné, aby rozhodnutí správního orgánu obsahovalo provedení 
tzv. testu veřejného zájmu (proporcionality), a to jako podmínku přezkoumatelnosti rozhodnutí. Provedení 
testu proporcionality je zde prostředkem k ochraně obecného principu zákazu zneužití práva. Závěr o absolutní 
prioritě jednoho základního práva nad druhým – zde práva na informace nad právem na ochranu 
soukromí – je z ústavněprávního hlediska nepřípustný.  

Přestože údaj o odměně (platu) není zařazen mezi citlivé údaje ve smyslu § 4  písm. b) zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je všeobecně chápán jako informace, 
kterou dotčené osoby pociťují intenzivně jako citlivou, a také oprávněně očekávají, že informaci o odměně 
(platu) bude zaměstnavatel chránit. V tomto případě jde tedy o poskytnutí informací o určeném subjektu 
údajů ve smyslu § 4  písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů a proto povinný subjekt považuje informace o výši vyplacených odměn a platu dotčeného 
zaměstnance za osobní údaj, které je třeba chránit.  

Podle § 4  písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je 
osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se 
považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 
čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 
kulturní nebo sociální identitu. Údaj o výši odměny či platu ve spojení se jménem a příjmením konkrétního 
zaměstnance lze tedy nesporně považovat za osobní údaj.  

V  rozhodnutí ze dne 22. října 2014, č. j. 8 As 55/2012-62, Nejvyšší správní soud mimo jiné uvádí, že 
„Ostatní osoby, které by mohly být poskytnutím informace dotčeny (např. osoby, kterých se poskytnutá 
informace týká a jež by mohly být dotčeny ve svém právu na informační sebeurčení), mají práva plynoucí ze 
základních zásad činnosti správních orgánů. V daném kontextu se na ně tedy vztahuje především ustanovení § 
4 odst. 4 správního řádu, podle něhož správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a 
oprávněné zájmy. Z uvedeného ustanovení vyplývá především povinnost povinného subjektu informovat bez 
zbytečného prodlení tyto osoby, že hodlá poskytnout informace, které se jich mohou dotknout, a právo 
potenciálně dotčených osob se k tomu vyjádřit. Je pak na povinném subjektu, aby případné vyjádření takových 
osob reflektoval a vyvodil z něho eventuálně důsledky pro svůj další postup.“ 

Povinný subjekt proto vyzval zaměstnance                            (dále „dotčený zaměstnanec“) k podání 
vyjádření, zda souhlasí či nesouhlasí se sdělením informací požadovaných v žádosti a z jakého důvodu. 
Dotčený zaměstnanec povinnému subjektu sdělil stručně, že s poskytnutím informací nesouhlasí, protože nevidí 
důvod, proč by nějaký spolek v Brně měl zajímat jeho plat.  

Povinný subjekt zjistil, že žadatel se nikdy neúčastnil žádného řízení vedeného odborem výstavby a 
územního plánování Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, ani jiným způsobem s tímto odborem nikdy 
nepřišel do styku. Rovněž dotčenému zaměstnanci je žadatel zcela neznámý. Povinný subjekt se pokoušel zjistit 
o žadateli bližší informace z veřejných zdrojů, nicméně na internetu se mu podařilo dohledat jen základní – 
rejstříkové – údaje (sídlo, IČO). Z volně přístupných zdrojů nejsou dohledatelné žádné informace o předmětu 
činnosti žadatele, o jeho personálním složení ani o jeho veřejných aktivitách. Povinnému subjektu se nepodařilo 
nalézt webové stránky žadatele ani jakékoli novinové či jiné zprávy vypovídající o aktivitě žadatele. Je tedy 
otázkou, zda žadatel vůbec nějakou aktivitu vyvíjí a jakým způsobem se aktivita žadatele dotýká hospodaření 
povinného subjektu. Podrobnější informace o činnosti žadatele se povinnému subjektu podařilo nalézt až 
v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. dubna 2013, č.j. 1 As 187/2012-32, kde se uvádí: 

„[14] Podle stanov stěžovatele je předmětem jeho činnosti usilovat o převod československých 
fortifikačních systémů, jejich restaurace a údržba a sdružovat občany za účelem rekonstrukce vojenské historie. 
Sdružení má dle čestného prohlášení předsedy stěžovatele pouze 3 členy a ke dni 20. 12. 2012 má k dispozici 
pouze 115 Kč. Bylo založeno v polovině roku 2011, přičemž v tomto roce nemělo žádný příjem ani výdaj. S 
ohledem na skutečnost, že stěžovatel je teprve na počátku své činnosti a s ohledem na nízký počet členů lze 
předpokládat, že nevyvíjí aktivity většího rozsahu. Lze si představit, že doposud vyvíjelo svoji činnost, aniž by 
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mělo jakékoliv příjmy. Vzhledem k nepodstatné intenzitě činnosti stěžovatele, mizivému rozsahu členské 
základny a krátké době jeho existence nejde v daném případě o indicie, z nichž by bylo lze usuzovat na to, že v 
případě stěžovatele se jedná pouze o předstíranou nemajetnost. S ohledem na sociální status jednotlivých členů 
stěžovatele (řidič, studentka střední školy, student vysoké školy) nelze přitom předpokládat, že by činnost 
stěžovatele byla významně subvencována z majetku členů sdružení.“ 

Povinný subjekt je toho názoru, že ochranu soukromí zaměstnanců nemůže zcela prolomit ani údajný 
zájem veřejnosti na veřejné kontrole činnosti povinného subjektu týkající se vynakládání veřejných prostředků, 
což však žadatel v žádosti ani neuvádí. Právě absence odůvodnění žádosti ve spojení s tím, že osoba žadatele 
je povinnému subjektu naprosto neznámá a neexistuje žádná místní ani věcná souvislost mezi činností žadatele 
a působností povinného subjektu, vzbuzuje u povinného subjektu pochybnosti o skutečných motivech žadatele. 
Povinnému subjektu tedy není zřejmé, proč by měl mít spolek se sídlem v Brně, který se zřejmě zabývá 
vojenskou historií a nemá k povinnému subjektu žádný vztah, zájem na kontrole hospodaření povinného 
subjektu. Zejména není jasné, jakým způsobem by mohlo sdělení informací o odměnách a platu (tedy nanejvýš 
citlivých osobních údajů) dotčeného zaměstnance právě tomuto žadateli napomoci k naplnění zájmu veřejnosti 
na kontrole hospodaření povinného subjektu.  

Nejvyšší správní soud sám v bodě [91] rozhodnutí ze dne 22. 10. 2014, č. j. 8 As 55/2012-62, uvádí, že 
„pokud nebude mít veřejnost důvod k pochybám o adekvátnosti odměňování zaměstnanců placených z 
veřejných prostředků, nebude za normálních okolností běžné žádat informace o jejich odměňování.“ Z toho ve 
spojení se základním účelem zákona o svobodném přístupu k informacím vyplývá, že žádosti o poskytnutí 
informací o odměně (platu) zaměstnance ve veřejné správě by zásadně měly být podávány pouze v případě 
odůvodněných pochybností o adekvátnosti odměňování, tedy hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky. 
V opačném případě – při neexistenci odůvodněných pochybností – se jedná pouze o libovůli žadatele a zneužití 
jeho práva na informace. Povinný subjekt konstatuje, že žadatel neuvedl v žádosti jakékoliv (natož pak 
odůvodněné) pochybnosti o adekvátnosti odměňování dotčeného zaměstnance a ani ze strany jiných osob 
povinnému subjektu nikdy dříve nebyla sdělena pochybnost v této věci.  

Nejvyšší správní soud rovněž v bodě [90] rozhodnutí ze dne 22. 10. 2014, č. j. 8 As 55/2012-62, uvádí: 

„Pokud by se v jednotlivých případech ukázalo, že žádosti o informace o platech poskytovaných z 
veřejných prostředků, jimž by jinak bylo důvodu vyhovět, mají za cíl poškodit legitimní zájmy těch, o 
jejichž platech má být informováno (např. je šikanovat, vydírat, vyprovokovat vůči nim nenávist apod.), 
lze právo na informace za striktně vymezených podmínek odepřít na základě principu zákazu zneužití 
práva. Rozšířený senát zde odkazuje na své usnesení ze dne 27. 5. 2010, čj. 1 As 70/2008-74, č. 2099/2010 
Sb. NSS, v němž uvedl, že „zákaz zneužití práva je pravidlo českého vnitrostátního práva, včetně práva 
veřejného, které vyplývá z povahy České republiky jako materiálního právního státu založeného na určitých 
vůdčích hodnotách, k nimž vedle úcty ke svobodě jednotlivce a ochraně lidské důstojnosti patří mimo jiné i úcta 
k harmonickému sociálnímu řádu tvořenému právem a odepření ochrany jednání, které práva vědomě a 
záměrně využívá v rozporu s jeho smyslem a účelem. Nejvyšší správní soud podotýká, že zákaz zneužití práva 
je v jistém smyslu ultima ratio, a proto musí být uplatňován nanejvýš restriktivně a za pečlivého poměření s 
jinými obdobně důležitými principy vlastními právnímu řádu, zejména principem právní jistoty, s nímž se - zcela 
logicky - nejvíce střetává.).“ 

Nejvyšší správní soud také v usnesení ze dne 28. února 2013, č.j. 8 As 55/2012-23, dovodil, že lze mít 
pochybnost o tom, zda paušální poskytování informací o odměňování kteréhokoliv zaměstnance veřejné správy 
ve všech situacích naplňuje veřejný zájem na informovanosti o využívání veřejných prostředků. Neomezené a 
neodůvodněné poskytování informací o odměnách (platech) úředníků v neposlední řadě otevírá prostor pro tlaky 
různých zájmových skupin, případně jejich korupční snahy, což není pro veřejnou správu žádoucí.  

Údaje o výši odměn (platu) se řadí mezi ty, které zasáhnou osobní sféru jednotlivce zcela zásadním 
způsobem, neboť z těchto údajů lze usuzovat na majetkové poměry konkrétní osoby, což může vést až ke 
společenskému znevažování dotčeného zaměstnance, k rozkolu uvnitř pracovního kolektivu a v neposlední řadě 
k usnadnění korupce. 

Omezení základních práv a svobod je podle testu proporcionality možné pouze tehdy, jedná-li se o 
zásah, který je pro dosažení sledovaného cíle vhodný, nutný a přiměřený. Kritériem pro nutný zásah je 
skutečnost, že není možné ze strany povinného subjektu užití jiného, objektivně srovnatelného prostředku, jímž 
by docházelo k menšímu zásahu do chráněných zájmů dotčeného zaměstnance. Jiný vhodný prostředek, jak 
neomezit právo žadatele na informace a současně nezasáhnout do práva na soukromí dotčeného zaměstnance 
povinný subjekt neshledal. Z hlediska kritéria vhodnosti je nutné zvážit, zda příslušné opatření je schopné 
dosáhnout požadovaného cíle, v tomto případě kontroly veřejnosti nad hospodařením s veřejnými prostředky. 
Základním smyslem a účelem zákona o svobodném přístupu k informacím je zajištění kontroly veřejnosti na 
nakládání s veřejnými prostředky. Informace o odměně či platu jednoho konkrétního zaměstnance však 
nemohou přispět ke kontrole nakládání s veřejnými prostředky, když žadatel nemůže nikterak posoudit 
protihodnotu vyplacené odměny či platu u konkrétního zaměstnance. Nezná práci dotčeného zaměstnance, jeho 
znalosti, schopnosti, výkonnost, nasazení, obtížnost úkolů. Toto posouzení je v plné kompetenci 
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zaměstnavatele, tj. tajemníka městského úřadu. Odměny mohou být poskytovány podle § 134 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu a 
možnost jejich poskytnutí je tedy regulována právním předpisem. Odměna je nenárokovou složkou platu a má 
výraznou motivační funkci. Zaměstnavatel je limitován finančními prostředky, které má k dispozici a záleží na 
jeho uvážení, které úkoly považuje pro chod organizace za mimořádné či zvlášť významné. Kritériem pro 
přiznání odměny mohou být kromě mimořádnosti a významnosti úkolu ovšem i další skutečnosti jako ocenění 
pracovního výkonu konkrétní osoby, poměření jeho výkonu s ostatními zaměstnanci s obdobnou pracovní 
náplní, druh splněného úkolu a jeho význam pro zaměstnavatele. Žadatel na základě informace o výši udělené 
odměny dotčenému zaměstnanci není schopen posoudit, že odměna byla poskytnuta v odpovídající výši tedy, 
zda je s veřejnými prostředky řádně a efektivně nakládáno. Za přiměřený je považován takový zásah, kdy je 
možno očekávat, že dosažený prospěch realizací dané činnosti – poskytnutím informací - bude větší, 
nežli nepříznivý následek jí způsobený – v tomto případě zejména v podobě míry zásahu do ochrany 
soukromí dotčeného zaměstnance. Legitimním cílem je potom kontrola vynakládání veřejných prostředků na 
odměny (či platy) zaměstnanců veřejné správy. Poskytnutím informace v požadovaném rozsahu není splněno 
hledisko nezbytnosti a přiměřenosti a proto se povinný subjekt domnívá, že takové poskytnutí informace tedy 
není schopno naplnit cíl omezení práva na soukromí a zásah do soukromí dotčeného zaměstnance proto není 
možný. 

Na základě provedeného testu veřejného zájmu tedy povinný subjekt dospěl k závěru, že žádosti 
nelze vyhovět, protože 

1. Není naplněno hledisko nezbytnosti (nutnosti) a vhodnosti. Podle čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a 
svobod má každý právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním a jiným zneužíváním 
údajů o své osobě. Stanoví-li pak zákon o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnout některé 
osobní údaje (jinak chráněné zákonem o ochraně osobních údajů), jedná se o jejich poskytnutí podle práva, tj. o 
poskytnutí oprávněné. Nesporně existuje silný veřejný zájem na transparentnosti poskytování veřejných 
prostředků a nutnosti jeho účinné veřejné kontroly. Účelem zákona o svobodném přístupu k informací však není 
uspokojení lidské zvědavosti, ale právě umožnění kontroly hospodaření s veřejnými prostředky. V tomto případě, 
pak není zřejmé, jaký zájem na kontrole hospodaření povinného subjektu může mít žadatel, který nemá 
k povinnému subjektu naprosto žádný vztah. V neposlední řadě pak není jasné, jakým způsobem může přispět 
ke kontrole hospodaření povinného subjektu informace o odměně (platu) jediného konkrétního zaměstnance, 
který se nepodílí na rozhodování o výdajích povinného subjektu, pouze vykonává státní správu v oblasti 
stavebního řízení a se žadatelem nikdy nepřišel do styku. Jelikož žadatel neuvedl žádné důvody svého dotazu a 
povinný subjekt jej nemohl vyzvat k doplnění žádosti, neboť zákon o svobodném přístupu k informacím neukládá 
žadatelům povinnost žádost zdůvodnit, došel na základě výše uvedených úvah povinný subjekt k závěru, že 
žádost nenaplňuje účel zákona o svobodném přístupu k informacím. Z toho důvodu nelze poskytnutí 
požadovaných osobních údajů považovat za oprávněné, a proto není přípustné ústavní právo zaměstnance na 
ochranu soukromí omezit.  

2. Není naplněno hledisko přiměřenosti. Poskytnutí informací o výši odměny (platu) dotčeného 
zaměstnance není schopné dosáhnout požadovaného cíle, v tomto případě kontroly veřejnosti nad 
hospodařením s veřejnými prostředky. Informace o odměně či platu jednoho konkrétního zaměstnance nemohou 
přispět ke kontrole nakládání s veřejnými prostředky, když žadatel nemůže nikterak posoudit protihodnotu 
vyplacené odměny či platu u konkrétního zaměstnance. Nezná práci dotčeného zaměstnance, jeho znalosti, 
schopnosti, výkonnost, nasazení, obtížnost úkolů. Jediná osoba schopná posoudit oprávněnost vyplacení 
veřejných prostředků formou odměny a platu konkrétnímu zaměstnanci je zaměstnavatel. Poskytnutím 
informace o výši odměny a platu dotčeného zaměstnance dojde k výraznému narušení soukromí nejen 
zaměstnance, ale i jeho rodiny. Takový následek nelze považovat za přiměřený prospěchu dosaženému 
poskytnutím požadovaných informací. Poskytnutím informací o odměně a platu dotčeného zaměstnance za 
posledních 5 let získá žadatel pouze informaci, kolik zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil z veřejných prostředků, 
ale nikoliv, zda se tak stalo po právu a hospodárně. Nelze tedy dovodit naplnění veřejného zájmu na 
informovanosti o využívání veřejných prostředků za účelem kontroly hospodárnosti.  

Dále v tomto konkrétním případě nelze bez oprávněných pochybností vyloučit, že ze strany 
žadatele se jedná o zneužití výkonu práva. Pokud snad žádost žadatele, který nemá k povinnému subjektu 
jakýkoliv věcný, místní či pracovní vztah, má sloužit jako jakýsi „test“, jakým způsobem povinný subjekt vyřizuje 
žádosti o informace ve věcech platů a odměn, nelze z takového důvodu připustit omezení práva na soukromí a 
informační sebeurčení dotčeného zaměstnance.  

Povinný subjekt proto přistoupil k omezení práva na informace žadatele v rozsahu nezbytně nutném pro 
ochranu práva na soukromí a informační sebeurčení dotčeného zaměstnance. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení 
tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím Městského úřadu v 
Rožnově pod Radhoštěm.  

 

 

 

          otisk kulatého 

          úředního razítka     

 

 

 

 ……………………………………………… 

Ing. Miroslav Martinák, tajemník 
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