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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 , 
.....................  756 61 Rožnov pod Radhoštěm ze dne 18. 
8. 2014 o poskytnutí informace ve znění 
„1) Výše odměn u úředníků za období leden 2014 až červenec 2014 - napsat anonymní 
číslo úředníka, z jakého je oddělení či odboru a k tomu dopsat výši odměn. U tajemníka 
úřadu jakožto nejvyššího úředníka města napsat jmenovitě výši odměny a mimořádné 
úkoly, za které mu byly odměny uděleny. 
2) Kolik má městský úřad k 31. 7. 2014 zaměstnanců + kolik z toho je úředníků. 
3) Průměrná mzda úředníků k 31. 3. 2014 a k 31. 7. 2014 a průměrná mzda ostatních 
pracovníků k 31. 3. 2014 a 30. 7. 2014. 
4) Kolik peněz z rozpočtu ještě letos zbývá na vyplacení odměn.“ 

 
takto: 

 
Část žádosti žadatele                                                                                          , 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm ze dne 18. 8. 2014 o poskytnutí informace o  

1) Výše odměn u úředníků za období leden 2014 až červenec 2014 - napsat 
anonymní číslo úředníka, z jakého je oddělení či odboru a k tomu dopsat výši 
odměn. U tajemníka úřadu jakožto nejvyššího úředníka města napsat jmenovitě 
výši odměny a mimořádné úkoly, za které mu byly odměny uděleny. 

 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. 

 
 

Vyřizuje:    Ing. Miroslav Martinák 
Tel. / fax:    571 661 106 
E-mail:            martinak@roznov.cz 
Naše značka:  MěÚ-RpR/31619/2014/TAJ 
 
Datum:            28.08.2014 
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Odůvodnění: 
Tajemník Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm obdržel dne 18. 8. 2014 žádost 
,                                                                                  756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím o sdělení  
1) Výše odměn u úředníků za období leden 2014 až červenec 2014 - napsat anonymní 
číslo úředníka, z jakého je oddělení či odboru a k tomu dopsat výši odměn. U tajemníka 
úřadu jakožto nejvyššího úředníka města napsat jmenovitě výši odměny a mimořádné 
úkoly, za které mu byly odměny uděleny. 
(dále jen „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. 

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.  

Povinný subjekt respektuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 
57/2010-79, nesouhlasí však s jeho závěry. Nosné důvody odůvodnění uvedeného 
rozhodnutí však nevylučují, aby vydání informace o odměnách bylo po provedení testu 
proporcionality v konkrétním případě odmítnuto, naopak nutnost uplatnit takový postup 
vyplývá i z § 5 odst. 3 a § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů. Provedení testu proporcionality je zde prostředkem 
k ochraně obecného principu zákazu zneužití práva.  

Český právní řád není založen na systému právně závazných precedentů, 
jakožto pramenů práva ve formálním smyslu. To ovšem neznamená, že by právní 
názory Nejvyššího správního soudu neměly pro správní orgány význam. Povinný 
subjekt je nepochybně povinen zohlednit rozhodovací praxi Nejvyššího správního 
soudu, to však neznamená její „slepé následování“. Povinný subjekt nemůže být 
zbaven možnosti, aby se od právního názoru Nejvyššího správního soudu odchýlil, 
pokud má pro takové odchýlení dostatek relevantních argumentů.   

Citované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo po svém vydání 
podrobeno odborné kritice, zejména ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Nejvyšší správní soud se v odůvodnění svého rozhodnutí nijak nevypořádal s kolizí 
práva na informace o odměnách a platech ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím a dalšími právními předpisy, které na danou 
problematiku dopadají, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a 
zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Odchýlení se od judikatury správních soudů 
není výjimečné v situacích, v nichž se dosud nejedná o ustálenou judikaturu nebo 
v situacích, v nichž se soud při vyslovení svého názoru nevypořádal se všemi do úvahy 
připadajícími argumenty a skutkovými stavy. Nejvyšší správní soud se v citovaném 
rozhodnutí zabýval otázkou poskytování informací o odměnách pouze v rovině 
jednoduchého práva a ústavněprávní aspekty problému zcela pominul. Je otázkou, zda 
by se v případě podání ústavní stížnosti Ústavní soud ztotožnil s názory pátého senátu 
Nejvyššího správního soudu. Na základě vyhodnocení rozhodovací činnosti Nejvyššího 
správního soudu nelze dle názoru povinného subjektu považovat závěry tohoto soudu 
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za ustálené, což lze doložit na příkladu usnesení č.j. 8 As 55/2012-23, kterým byla 
otázka nezbytnosti provedení testu proporcionality předložena k rozhodnutí 
rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu. Osmý senát Nejvyššího správního 
soudu v citovaném usnesení 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 je toho názoru, že ochranu soukromí zaměstnanců nemůže 
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 je požadováno sdělení výše 
odměn plošně u všech úředníků vzbuzuje u povinného subjektu pochybnosti o 
skutečných motivech žadatele. Povinný subjekt při posuzování žádosti z hlediska 
účelnosti a přiměřenosti (především přiměřenosti možného následku poskytnutí 
informací) vzal v potaz rovněž dřívější zkušenost s vyřizováním obdobného typu 
žádosti.  

V roce 2013 byla žadateli poskytnuta souhrnná informace o platech, odměnách a 
benefitech úředníků Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Následně byl 
v místním periodiku publikován článek, v němž byly přesně použity informace sdělené 
žadateli. Článek nesl urážlivý titulek „Rožnovští úředníci berou nejvíc. Jelínek: Jsou jak 
prasata v žitě“ (anotace dostupná na http://www.jalovec.cz/nejvic-berou-roznovsti-
urednici-jelinek-jsou-jak-prasata-v-zite). V článku nebyly uvedeny žádné racionální 
argumenty, proč by se mělo jednat o částky nestandardní. Naopak ze statistického 
 porovnání provedeného povinným subjektem vyplývá, že platové ohodnocení úředníků 
Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm se drží spíše lehce pod průměrem při 
srovnání s platy zaměstnanců ve veřejné správě v rámci Zlínského kraje. Uvedený 
článek pohoršil mnoho zaměstnanců a dočasně vyvolal nepříznivou atmosféru na 
pracovišti povinného subjektu. Obsahově podobný článek byl publikován ve stejném 
periodiku již v roce 2011, opět po poskytnutí příslušných informací žadateli a rovněž 
vyvolal negativní emoce. V současné době mnoho zaměstnavatelů investuje nemalé 
prostředky do utajení své platové politiky a v rámci organizací platí přísná pravidla 
ohledně zveřejňování výše platů. O to nepochopitelněji vyznívá neustálá snaha podřídit 
informace o výši platů (odměn) zaměstnanců ve veřejné správě zveřejňování podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Jak bylo uvedeno výše, jde o neodůvodněné vytváření rozdílů mezi 
zaměstnanci a tím potírání základní rovnosti v soukromoprávních vztazích.  

Povinný subjekt obdržel dne 19. 2. 2014 obsahově totožnou žádost stejného 
žadatele týkající se odměn úředníků a tajemníka městského úřadu za rok 2013. 
Povinný subjekt vydal dne 26. 2. 2014 rozhodnutí č.j. MěÚ-RpR/07953/2014/TAJ, 
kterým výše uvedenou žádost odmítl. Toto rozhodnutí povinného subjektu bylo zrušeno 
rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje (dále „nadřízený orgán“) č.j. 
KUZL/18143/2014 ze dne 25. 3. 2014. Nadřízený orgán povinnému subjektu vytknul 
zejména, že „test proporcionality je proveden pouze v obecné a teoretické rovině bez 
promítnutí konkrétních skutečností týkajících se dané věci, respektive té které dotčené 
osoby“ a dále že „závěry povinného subjektu jednoznačně nesvědčí o tom, že by při 
poskytnutí informací došlo k u dotčených osob k újmě na jejich osobních právech“. 
K tomu povinný subjekt uvádí, že žadatel sám požádal o plošné poskytnutí informace o 
odměnách, tj. „u všech úředníků“ a proto povinný subjekt přistoupil k plošnému 
provedení testu proporcionality. Povinný subjekt vázán právním názorem nadřízeného 
orgánu, tedy při opětovném posouzení žádosti provedl podrobný test proporcionality, při 
němž zohlednil konkrétní skutečnosti, například podíl na rozhodování povinného 
subjektu, míru odpovědnosti, podíl na veřejných zakázkách, na hospodaření povinného 
subjektu. Po provedení testu proporcionality vydal dne 8. 4. 2014 povinný subjekt 
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rozhodnutí č.j. MěÚ-RpR/013465/2014/TAJ, kterým žádost žadatele ze dne 19. 2. 2014 
odmítl v rozsahu týkajícím se zařazení jednotlivých zaměstnanců do odboru či oddělení. 
Toto rozhodnutí povinného subjektu bylo zrušeno rozhodnutím Krajského úřadu 
Zlínského kraje č.j. KUZL/27271/2014 ze dne 9. 4. 2014. Následně povinný subjekt 
poskytl žadateli informace v požadovaném rozsahu. Bezprostředně po poskytnutí těchto 
informací byl v místním týdeníku a rovněž na internetových stránkách tohoto periodika 
zveřejněn článek obsahující detailní přepis poskytnutých informací a odsuzující 
komentáře žadatele a jiných „opozičních“ zastupitelů města Rožnova pod Radhoštěm 
(anotace dostupná na http://www.jalovec.cz/urednici-si-rozdelili-na-odmenach-2-
miliony/). Na internetových stránkách periodika pod článkem rovněž proběhla 
neregulovaná vulgární diskuse vesměs anonymních uživatelů obsahující urážlivé 
komentáře na adresu úředníků.  

Žadateli jde evidentně pouze o získání informací ohledně udělených odměn 
jednotlivým zaměstnancům bez jakékoliv souvislosti s kontrolou povinného subjektu při 
nakládání s veřejnými prostředky. O této skutečností svědčí použité formulace v 
žádosti, podle kterých lze velmi snadno identifikovat velkou část zaměstnanců 
povinného subjektu a výši jejich odměn – zejména údaj o zařazení do odboru či 
oddělení.  

Lze oprávněně předpokládat, že žadatel hodlá informace o odměnách získané 
na základě individuální žádosti dále zveřejňovat. Dále se lze domnívat, že získané 
informace se neprodleně zveřejní v místním periodiku, jak tomu bylo vždy, když byly 
informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu žadateli poskytnuty. 

Toto „plošné“ zveřejnění výše odměn bez jakékoliv možnosti vysvětlení ze strany 
zaměstnavatele a možnosti jakékoliv obrany ze strany zaměstnanců zasáhne jednotlivé 
zaměstnance daleko podstatnějším způsobem, než jejich zpřístupnění na základě 
individuální žádosti fyzické osoby. Získané informace poslouží občanům mimo jiné 
v nátlaku na jednotlivé úředníky při jednání a přímo tak mohou ovlivnit úroveň výkonu 
veřejné správy. 

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 č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zajištění kontroly 
veřejnosti na nakládání s veřejnými prostředky. K takové kontrole je však dle názoru 
povinného subjektu plně postačující sdělení o souhrnné výši veřejných prostředků 
poskytnutých formou odměn (či platu). Zde povinný subjekt konstatuje, že žadatel 
obdržel dne 20.6.2014 přípisem č.j. MěÚ-RpR/23283/2014/TAJ informaci o celkové 
částce vyplacených odměn zaměstnancům města v roce 2014.  Jakékoli podrobnější 
informace nemohou nikterak přispět ke kontrole nakládání s veřejnými prostředky, když 
žadatel nemůže nikterak posoudit protihodnotu vyplacené odměny či platu. Nezná práci 
jednotlivých úředníků, jejich znalosti, schopnosti, výkonnost, nasazení, obtížnost úkolů. 
Toto posouzení je v plné kompetenci 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. Poskytnutí informace o výši odměn všech úředníků nezohledňuje 
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kritéria a podmínky, za nichž k poskytnutí odměny došlo. Nelze z takové informace 
usoudit, že odměna byla poskytnuta v odpovídající výši a nemůže tedy na jejím základě 
být objektivně posouzeno, zda je s veřejnými prostředky řádně a efektivně nakládáno. 
Takové poskytnutí informace tedy není schopno naplnit cíl omezení práva na soukromí.  

K tomuto rovněž Nejvyšší správní soud v usnesení č-j. 8 As 55/2012-23 uvádí, 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.  

Účelem odměny jako nenárokové složky platu je nepochybně motivace 
zaměstnanců k dosahování nadstandardních pracovních výsledků. Pokud však bude 
zaměstnanec vědět, že je přípustné zveřejnění výše jemu poskytnutých odměn a že pak 
bude vystaven tlaku ze strany veřejnosti obhajovat každou odměnu, která mu byla 
vyplacena, její oprávněnost a výši, pak bude jistě jeho motivace narušena a snížena. 
Zaměstnanec pak může uvažovat, zda mu vůbec stojí za to podávat nadstandardní 
výkony a čelit takovému tlaku, anebo raději pracovat standardně a chránit tak své 
soukromí. S poklesem výkonnosti zaměstnanců je zákonitě spojen negativní 
ekonomický dopad, který jistě není v zájmu veřejnosti. Poskytování informací o 
odměnách úředníků a jejich následné zveřejňování v neposlední řadě otevírá prostor 
pro tlaky různých zájmových skupin, případně jejich korupční snahy, což není pro 
veřejnou správu žádoucí.  

V případě, kdy zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím sám 
již výslovně dává přednost jednomu z práv – právu na informace – se lze zaměřit na 
test převahy veřejného zájmu, to je posoudit, zda požadovaná informace je schopná 
plnit funkci, kterou od ní tato právní úprava očekává, tedy přispět k veřejné kontrole 
procesů ve veřejné správě, zejména nakládání s veřejnými penězi. Zaměstnance 
dotčené žádostí lze rozdělit na dvě základní skupiny, a to samostatné odborné 
referenty, tj. „řadové úředníky“ a vedoucí úředníky. Jednotliví úředníci na konkrétních 
pracovních pozicích vykonávají obdobnou práci za srovnatelných podmínek, lišící se 
odborným zaměřením. Totéž platí pro vedoucí úředníky. Ze zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, vyplývá, že rozhodování v obci je rozděleno mezi radu obce a zastupitelstvo 
obce s tím, že některé pravomoci lze svěřit starostovi či městskému úřadu. 
Z uvedeného vyplývá, že v základních zákonných podmínkách mají úředníci 
vykonávající samosprávu podíl na rozhodování o hospodaření povinného subjektu, 
včetně zadávání veřejných zakázek, pouze ve stadiu přípravy podkladů, ale samotné 
rozhodování s právními důsledky a právní závazností pro obec jim nepřísluší. Úředníci 
vykonávající pouze státní správu se na hospodaření povinného subjektu nepodílí ani ve 
stadiu přípravy podkladů. Na základě organizační směrnice č. 6/2008 schválené Radou 
města Rožnova pod Radhoštěm dne 29. 9. 2008 jsou vedoucí úředníci oprávněni sami 
rozhodovat o zadání veřejné zakázky formou objednávky do finančního limitu 100.000 
Kč na dodávky nebo služby a 150.000 Kč na stavební práce. Tzv. řadoví úředníci 
nemají žádnou rozhodovací pravomoc ve vztahu k nakládání s finančními prostředky 
povinného subjektu. Rozhodovací pravomoc vedoucích úředníků se týká tak nízkého 
finančního limitu, že nemůže zájem na poskytnutí informace o odměnách takových 
pracovníků převážit nad zájmem na ochraně jejich soukromí. Povinný subjekt považuje 
takto provedený test proporcionality za dostatečný, neboť za situace, kdy žadatel 
požaduje plošné poskytnutí informací o odměnách všech úředníků, nelze po povinném 
subjektu spravedlivě požadovat, aby prováděl test proporcionality zvlášť pro osobu 
každého ze 127 úředníků. 

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 konkrétních osob, což může vést až ke společenskému znevažování 
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jednotlivých zaměstnanců, k rozkolu uvnitř pracovního kolektivu a v neposlední řadě 
k usnadnění korupce. 

Povinný subjekt si je vědom toho, že žadatel požaduje informace o odměnách 
jednotlivých úředníků bez uvedení jména a příjmení. To ovšem nevylučuje možný zásah 
do soukromí jednotlivých zaměstnanců, jelikož žadatel požaduje informaci o zařazení 
do odboru či oddělení. Při znalosti místních poměrů pak není obtížné přiřadit částky 
k jednotlivým zaměstnancům. V tomto případě jde tedy o poskytnutí informací o 
určitelném subjektu údajů ve smyslu § 4  písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Nehledě na to, že poskytnutí informace 
v takové struktuře, by při jejím zveřejnění nevhodnou formou mohlo narušit soukromí 
zaměstnanců a vyvolat nevraživost na pracovišti. Jak bylo uvedeno výše, nemá povinný 
subjekt jistotu, že poskytnuté informace nebudou zneužity, a proto je povinností 
povinného subjektu, jakožto zaměstnavatele, chránit soukromí svých zaměstnanců a 
vytvářet uspokojivé podmínky pro výkon práce zaměstnanců ve smyslu § 1a zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli povinný subjekt 
netvrdí, že informace místnímu periodiku poskytl žadatel, nemůže bez pochybností 
pominout časovou souvislost mezi poskytnutím informací a zveřejněním těchto 
informací v místním periodiku. 

Z celkového vyznění žádosti lze dovodit, že získané informace nemají sloužit ke 
kontrole vynakládání veřejných prostředků, ale mají být využity jako nátlak na úředníky, 
potažmo na volené funkcionáře v rámci politického střetu a umožnit neoprávněným 
osobám získat informace, které lze použít při jednání se zaměstnanci povinného 
subjektu. 

Z hlediska testu převahy veřejného zájmu tedy nelze dokázat, že požadovaná 
informace je schopná plnit funkci, kterou od ní právní úprava očekává, tedy přispět k 
veřejné kontrole procesů ve veřejné správě, zejména nakládání s veřejnými penězi. 

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 citlivé, a také oprávněně očekávají, že informaci o odměně (platu) bude 
zaměstnavatel chránit. Povinný subjekt proto přistoupil k provedení testu 
proporcionality. Vzhledem k formulaci žádosti, kdy žadatel požaduje informace o 
konkrétní výši odměn plošně u všech úředníků, zabýval se povinný subjekt také 
zhodnocením, zda žádost odpovídá účelu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a motivem žadatele je skutečně 
kontrola vynakládání veřejných prostředků. 

Informace o příjmech byly, jsou a budou vždy předmětem zájmu. Vyplývá to 
nejen z lidské zvědavosti, ale také se může jednat o zájem relevantní, opřený o věcné a 
rozumné důvody a informace o příjmech jednotlivých zaměstnanců pak mohou být 
zpřístupněny i na základě právního nároku. Údaj o odměně (či platu), ve spojení s 
konkrétním zaměstnancem, který je identifikován anebo identifikovatelný ve smyslu 
ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, je také osobním údajem.  

Argumentace zastánců zveřejňování informací o výši odměn (či platů) ve veřejné 
správě bývá vedena jednoduchou myšlenkovou linkou, že se jedná o subjekty, jejichž 
činnost je hrazena ze státního rozpočtu, tedy se jedná o veřejné prostředky a podle § 
8b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které 
poskytl veřejné prostředky a tedy, že i odměna (či plat) je vlastně poskytnutí veřejných 
prostředků. S takovým názorem nelze zcela souhlasit.  
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Odstavec 3 § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, však míří na příjemce veřejných prostředků, které mají 
spíše podobu dotace, podpory, daru nebo jiné obdobné finanční podpory, která je 
skutečně z veřejných prostředků poskytnuta. Je třeba vzít úvahu také ustanovení § 8a 
citovaného zákona, které limituje poskytování informací z hlediska ochrany soukromí. 
Tedy, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické 
osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, 
upravujícími jejich ochranu. Takovým předpisem je také zákon č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje zvláštní 
ustanovení § 5 odst. 2 písm. f), umožňující správci osobních údajů, tedy zaměstnavateli 
i bez souhlasu subjektu zpracovávat, tedy i poskytnout osobní údaje o veřejně činné 
osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo 
úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. Z této dikce se však nedá 
usoudit, že by se mohlo jednat o výši odměny (či platu), neboť výše odměny (či platu) 
náleží do soukromé sféry subjektu údajů a to zcela v souladu s ustanovením § 8a  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Extenzivní výklad ustanovení § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, provedený shora zmíněným 
rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který dovozuje, že příjemcem veřejných 
prostředků je míněn každý zaměstnanec ve veřejné správě, je v rozporu s ústavním 
pořádkem České republiky. Takový výklad vytváří v podstatě „druhou“ kategorii 
zaměstnanců, pro které by neměla platit stejná ochrana soukromí, osobnosti a 
majetkových poměrů, jako pro ostatní zaměstnance. Stávající právní úprava postavení 
zaměstnanců ve veřejné správě je úpravou pracovněprávní, přičemž pracovní právo je 
řazeno do soukromoprávních odvětví práva. Je významným právním odvětvím 
regulujícím vztahy, které zabezpečují obživu podstatné částí občanů při námezdní 
práci. Upravuje zejména vztahy zaměstnance a zaměstnavatele. Konstrukce 
odměňování zaměstnanců ve veřejné správě je regulována zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a dále nařízením vlády číslo 564/2006 Sb. o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a také nařízením 
vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Tyto předpisy stanoví platové 
třídy, platové stupně a platové tarify, možnost poskytování odměn, rozpětí osobního 
příplatku a příplatku za vedení dle jasných a transparentních pravidel. Ze zákoníku 
práce ani zákona o úřednících nevyplývá žádná odchylka, která by umožňovala 
zveřejňování konkrétních odměn (platů) oproti ostatním zaměstnancům. Odměňování 
zaměstnanců tedy není na libovůli zaměstnavatele, ale je korigováno četnými právními 
předpisy a v případě zaměstnanců povinného subjektu rovněž kolektivní smlouvou, 
která stanoví kritéria poskytování odměn zaměstnancům.  

Údaje o odměnách (či platu) nejsou obecně určeny ke zveřejňování nebo 
zpřístupňování a právo seznámit se s nimi a zpracovávat je v souladu s právními 
předpisy má jen velmi omezený okruh osob. I přes výše uvedené budou existovat 
situace, kdy výše odměny (či platu) bude zpřístupněna i jiným osobám na základě 
právního předpisu. Především se bude jednat o orgány a instituce uvedené ve větě 
druhé § 312 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

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 dotčených zaměstnanců. Takovým jiným 



 

8 

 

prostředkem je dle názoru povinného subjektu poskytnutí informací o odměnách v jejich 
souhrnné výši.  

Povinný subjekt se snažil provést test proporcionality, obdobně jako jej při své 
rozhodovací činnosti používají Evropský soud pro lidská práva, Ústavní soud nebo 
Nejvyšší správní soud. Zejména Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburgu používá 
při možném zásahu do práva na soukromí tzv. 3 stupňový test. Dochází-li k zásahu do 
práva na soukromí, musí k tomu být zákonný podklad, legitimní cíl, hledisko 
nezbytnosti/přiměřenosti. 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 dotčených zaměstnanců. 

Za zákonný podklad by mohla být považována právní úprava zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Legitimním 
cílem potom kontrola vynakládání veřejných prostředků na odměny (či platy) 
zaměstnanců veřejné správy, v tomto případě zaměstnanců povinného subjektu, byť s 
tímto názorem se povinný subjekt, jak je uvedeno výše, neztotožňuje. Hledisko 
nezbytnosti či přiměřenosti zásahu ovšem povinný subjekt v daném případě 
neshledává. Znalost výše odměn vyplacených jednotlivým zaměstnancům nijak 
neumožní žadateli provést kontrolu účelného vynakládání s veřejnými prostředky, když 
mu není známa protihodnota, kterou zaměstnavatel obdržel, jak již bylo uvedeno výše. 
Vzhledem k tomu, že není splněno hledisko nezbytnosti či přiměřenosti a možná i 
legitimní cíl, tak se povinný subjekt domnívá, že zásah do práva na ochranu soukromí 
jeho zaměstnanců není na základě žádosti o informace možný. 

Ve vztahu k části žádosti, týkající se osoby tajemníka, dále povinný subjekt 
v návaznosti na judikaturu Nejvyššího správního soudu připouští, že u některých 
zaměstnanců ve veřejné správě existuje veřejný zájem omezující do jisté míry jejich 
soukromí deklarovaný zákonem číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů. Zákon o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost pravidelně 
podávat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích podle § 9 až 12 
citovaného zákona. V tomto oznámení jsou veřejní funkcionáři povinni podle § 11 odst. 
1 písm. a) mj. uvést i údaj o „jakýchkoliv peněžitých příjmech nebo jiných majetkových 
výhodách …….“, které získali během výkonu funkce. Tyto údaje jsou pak veřejně 
přístupné na základě individuální žádosti způsobem popsaným v zákoně o střetu zájmů. 
Citované ustanovení zákona zároveň výslovně uvádí, že „za peněžitý příjem nebo jinou 
majetkovou výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další náležitosti, na 
které má veřejný funkcionář nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zvláštních 
právních předpisů“. Mezi tzv. veřejné funkcionáře patří podle § 2 odst. 2 písm. e) 
zákona o střetu zájmu „vedoucí úředníci územního samosprávného celku podílející se 
na výkonu správních činností zařazení do … městského úřadu …“. Jestliže tedy ani 
právní úprava, jejímž základním účelem je umožnit veřejnosti lepší veřejnou kontrolu 
veřejných funkcionářů, nepožaduje po veřejných funkcionářích zveřejňování údajů o 
jejich příjmech souvisejících s výkonem příslušné funkce a de facto tak tyto údaje 
chrání, není na místě umožnit zveřejňování údajů o těchto příjmech ani v rámci zákona 
o svobodném přístupu k informacím. Zákon o střetu zájmů zcela jasně a nepochybně 
vymezuje případné zásahy do soukromí veřejných funkcionářů.  

Na základě výše uvedených úvah, argumentů a dostupné judikatury tedy povinný 
subjekt dospěl k závěru, že informace dle žádosti nelze poskytnout, neboť poskytnutí 
takto podrobné informace není nutné pro naplnění účelu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (kritérium vhodnosti a 
účelnosti) a naopak by poskytnutí takto podrobné informace mohlo narušit soukromí 
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zaměstnanců (hledisko přiměřenosti) a dále jde ve smyslu § 8a zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o osobní údaje. 

Dřívější argumentace nadřízeného orgánu, že ochrana soukromí zaměstnanců 
ze strany zaměstnavatele nemůže být dostatečným důvodem pro neposkytnutí 
informací o odměnách, protože právní řád poskytuje v případě zneužití informací 
dotčeným osobám jiné prostředky ochrany, například žalobu na ochranu osobnosti, je 
v tomto případě nemístná. Úředníci nejsou po poskytnutí a zveřejnění informací o 
odměnách vystaveni tlaku a dehonestaci ze strany veřejnosti kvůli své „osobnosti“, ale 
plošně kvůli své příslušnosti k profesi. Navíc žaloba na ochranu osobnosti není 
prostředek způsobilý odstranit negativní stav způsobený zveřejněním informací, už 
vzhledem k průměrné délce soudního řízení. Povinný subjekt jako zaměstnavatel v této 
situaci upřednostňuje preventivní zásah, neboť po zveřejnění informací se již o nějaké 
účinné ochraně práv nedá hovořit.  

Povinný subjekt posoudil žádost o informace s ohledem na konkrétní okolnosti 
případu a z hlediska proporcionality zhodnotil střet práva na informace s právem na 
ochranu soukromí zaměstnanců v jeho širokém pojetí ve smyslu čl. 7 odst. 1 a čl. 10 
Listiny základních práv a svobod a s povinnostmi zaměstnavatele vyplývajícími ze 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě 
tohoto posouzení povinný subjekt dospěl k závěru, že v daném případě je právo na 
ochranu soukromí zaměstnanců a na ochranu důležitých vnitřních zájmů povinného 
subjektu (zejména plnění povinností zaměstnavatele a zajištění uspokojivých 
pracovních podmínek zaměstnanců) silnější, než právo žadatele na informace 
v požadované podobě a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí.  
 

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.  
 
K dotazu číslo 2) sděluji: 
K 31.7.2014 měl Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm 144 zaměstnanců, z toho je 
127 úředníků, 7 ostatních zaměstnanců a 10 zaměstnanců vykonávajících veřejně 
prospěšné práce. Mzdová evidence je vedena zvlášť pouze u zaměstnanců 
vykonávajících veřejně prospěšné práce, u ostatních zaměstnanců nikoliv. 
          
K dotazu číslo 3) sděluji: 
Průměrný plat zaměstnanců města dle členění uvedeného  v odpovědi na dotaz číslo 2) 
k 31.3.2014 činil 24.858,- Kč měsíčně a k 31.7.2014  pak činil 25.181,- Kč měsíčně. U 
zaměstnanců vykonávajících veřejně prospěšné práce činila průměrná měsíční mzda 
v oba termíny 11.270,- Kč.  
 
K dotazu číslo 4) sděluji: 
Informace ke dni psaní této odpovědi neexistuje, neboť se jedná o budoucí stav. 
 
 

 ……………………………………………… 
Ing. Miroslav Martinák, tajemník MěÚ 
Rožnov pod Radhoštěm   
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Doručuje se: 

1.                                                       756 61 Rožnov pod Radhoštěm – do vlastních 
rukou (s dodejkou) 

2. Správní spis zn.:  MěÚ-RpR/31619/2014/TAJ 
 
 




