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soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy 
upravujícími jejich ochranu. 
 
Z výše uvedeného tak vyplývá, že zde nastává kolize mezi základními právy, a to právem na přístup 
k informacím dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS) a právem na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého života, právem na informační sebeurčení dle čl. 10 LZSP.  
 
Povinný subjekt musí vzít v úvahu i relevantní judikaturu, která se k otázce poskytování informací konkrétně 
o platech ve veřejné sféře vyjadřuje. Touto judikaturou je nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16 ze 
dne 17.10.2017 (dále jen „nález“). 
 
Ústavní soud v nálezu stanovil, že při poskytování informací o platech a odměnách konkrétních osob je 
nutné v každém individuálním případě provést (z důvodu kolize dvou základních práv) tzv. test 
proporcionality, konkrétně jeho modifikaci tzv. platový test (viz níže), přičemž stanovil, že dojde-li k naplnění 
všech jeho podmínek současně (kumulativně), lze požadovanou informaci zpřístupnit.   
 
Při poskytování informací o platu a odměnách svých zaměstnanců je město jakožto povinný subjekt povinno 
postupovat v souladu s LZSP, GDPR, ustanovením § 8b InfZ a rovněž v intencích nálezu.  
 
Informace o platech a odměnách zaměstnanců ve veřejné správě vyžádané na základě ustanovení § 8b InfZ 
se tedy neposkytují plošně, ale za splnění všech podmínek uvedených v bodě 125 nálezu (tzv. platový test), 
tedy: 

a) účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu; 
b) informace samotná se týká veřejného zájmu; 
c) žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“; 
d) informace existuje a je dostupná. 

 
Aby mohl povinný subjekt v souladu s požadavky nálezu provést platový test, vyzval žadatele dne 
11.12.2019 (dále jen „výzva“), aby svou žádost doplnil s odkazem na § 4 odst. 3 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Na to žadatel dne 13.12.2019 reagoval 
mj. tak, že na sdělení informací o platu tajemníka trvá bez podmínek s odůvodněním, že věc spadá do 
samostatné působnosti obcí, teoreticky by to znamenalo, že povinné subjekty by si mohly vybírat, které 
informace poskytnou, že rozsáhlá judikatura nedává povinným subjektům možnost volby, a že v drtivé 
většině případů zcela jasně určují rozsah práva na informace definované Listinou základních práv a svobod. 
K odkazu ve výzvě povinného subjektu na § 4 správního řádu uvádí, že dle jeho názoru není uvedeným 
ustanovením definována povinnost žadatele o informace splnit nějaké podmínky, přičemž zvlášť klade důraz 
na § 4 odst. 1 správního řádu cit.: „Veřejná služba je službou veřejnosti“. 
 
Podle § 4 odst. 3 správního řádu: „Správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o 
úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu.“ Toto ustanovení rozvádí 
požadavek součinnosti a zdůrazňuje právo dotčených osob účinně hájit svá práva. Dotčené osoby tak však, 
samozřejmě, mohou činit toliko právě tehdy, pokud svá práva znají, tedy jsou ze strany správního orgánu 
poučeny. Správní orgán je povinen uvědomit dotčené osoby o úkonu, který učiní, pokud možno vždy s 
dostatečným předstihem, je-li to potřebné k hájení práv těchto osob a neohrozí-li to účel zamýšleného 
úkonu. 
 
Podle § 4 odst. 4 správního řádu: „Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a 
oprávněné zájmy.“ Citované ustanovení upravuje požadavek zajištění korektního průběhu správního řízení 
za účelem, aby jeho výsledkem bylo zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že povinný subjekt postupoval v souladu se zákonem, když výzvu k doplnění 
žádosti opřel o § 4 odst. 3 a 4 správního řádu. Účelem odkazu totiž nebylo podmínit poskytnutí informace 
žadateli, a ani to z výzvy nevyplývá, nýbrž uvědomit žadatele co nejvíce a otevřeně o - zjednodušeně řečeno 
- „průběhu procesu vyřizování jeho žádosti“, tedy o jeho procesních právech a povinnostech takovým 
způsobem, aby tyto nebyly v důsledku jeho neznalosti poškozeny. 
 
Oproti tomu odkaz žadatele na 4 odst. 1 správního řádu svou oporu v zákoně nemá. V tomto ustanovení je 
upravena zásada užitečnosti a vstřícnosti veřejné správy a zásada veřejné správy jakožto služby veřejnosti. 
Výkon veřejné správy je v moderním demokratickém státě pojímán především jako služba veřejnosti, čímž je 
míněna dle dostupných komentářů k danému ustanovení povinnost úředních osob plnících úkoly vyplývající 
z působnosti správního orgánu chovat se k adresátům veřejné správy zdvořile a podle možností jim 
vycházely vstříc. Apriori to tedy neznamená bezpodmínečné poskytnutí veškerých informací, nýbrž jen těch, 
které poskytnout lze, aniž by došlo k porušení zákona. 
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Platový test dle nálezu:  
 
Pro naplnění podmínky platového testu pod bodem b) se musí požadovaná informace týkat veřejného 
zájmu, což znamená, že se v konkrétním případě musí veřejný zájem identifikovat, resp. žadatel musí 
jednoznačně identifikovat, jaký veřejný zájem získáním informace sleduje. Záleží přitom na objektivních 
okolnostech, nikoliv na ničím nepodloženém konstatování např. „mám podezření“, „hodlám vyvolat veřejnou 
diskuzi“ aj.   
 
Žadatel v žádosti ani ve své reakci na výzvu ze dne 13.12.2019 a ani ve svém vyjádření pro nadřízený 
orgán, veřejný zájem jednoznačně neidentifikoval, nedoložil důkazy a ani neuvedl takové skutečnosti, 
z nichž by mohl povinný subjekt veřejný zájem dovodit.  
 
Výše citovaná podmínka pod bodem b) je úzce spjata, resp. je směrodatná pro posouzení další podmínky, 
pod bodem a) platového testu, tedy zda účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného 
zájmu. Pro naplnění potřebnosti dané informace pro diskuzi ve věci veřejného zájmu nestačí pouhé 
nepodložené tvrzení, resp. vyslovení podezření. Aby takové podezření mohlo vést ke zpřístupnění informace 
o platu či odměně konkrétní osoby, musí být ve smyslu nálezu podloženo alespoň nějakými indiciemi.  
 
Povinný subjekt má za to, že rovněž musí být splněna podmínka, že poskytnutí informace o platu a odměně 
konkrétního zaměstnance je pro vedení této diskuse nutné, že v daném případě existují konkrétní relevantní 
pochybnosti o výši platu či odměn s ohledem na pracovní či jiné veřejné aktivity daného zaměstnance. 
 
Tajemník městského úřadu v Uherském Brodě má postavení zaměstnance a není osobou, která z vlastní 
vůle žádá o přidělení prostředků z veřejných rozpočtů, nýbrž je odměňován z veřejných rozpočtů na základě 
zákona. Tato podmínka platového testu nebyla splněna. 
 
Žadatel v žádosti ani ve své reakci na výzvu ze dne 13.12.2019 a ani ve svém vyjádření pro nadřízený orgán 
žádný účel ve smyslu bodu a) platového testu neuvedl, ani nedoplnil žádné relevantní indicie a bez ohledu 
na uvedené není ani povinnému subjektu z jeho vlastní činnosti známo, že by v současné době probíhalo 
nějaké řízení přezkoumávající výši poskytnutých odměn, anebo byla směrem k jejich výši vznesena 
pochybnost ze strany médií či jiných subjektů majících za cíl kontrolovat veřejnou správu. 
 
Povinný subjekt, je toho názoru, že poskytnutí informace o výši platu tajemníka městského úřadu bez 
splnění podmínky výzvy nemůže samo o sobě přispět k diskuzi týkající se veřejné kontroly hospodárného 
nakládání s veřejnými prostředky, tedy že se nejedná o informaci týkající se diskuze ve věcech veřejného 
zájmu. 
 
Uvedená podmínka platového testu nebyla splněna. 
 
Pokud jde o postavení žadatele, tedy zda žadatel plní úkoly či poslání při dozoru veřejnosti či roli tzv. 
„společenského hlídacího psa“ (bod c) platového testu), k němuž žadatel ve své žádosti, ani ve své reakci 
na výzvu ze dne 13.12.2019 a ani ve svém vyjádření pro nadřízený orgán, nic neuvedl, má povinný subjekt 
za to, že tato podmínka nebyla také splněna.  
 
Žadatel zde vystupuje sám za sebe, toliko z pozice fyzické osoby. Nezaštiťuje se zaměstnáním či spoluprací 
s redakcí jakéhokoli média (tištěného, televizního, rádiového či internetového), anebo obdobným vztahem k 
nevládní neziskové organizaci, která si klade za cíl dozor nad činností veřejné správy. Byť je povinnému 
subjektu z dostupných informací známo, že žadatel provozuje internetové stránky s názvem „Broďan – 
nezávislé zpravodajství“ (konkrétně na adrese (https://zmsoft.cz/brodan/), nelze pouze z provozování těchto 
stránek dle názoru povinného subjektu přiznat žadateli postavení tzv. „společenského hlídacího psa“ ve 
smyslu nálezu, neboť podstatou těchto stránek není objektivní kritika činnosti veřejné správy. Je tak zřejmé, 
že ani podmínka bodu c) výzvy není naplněna. 
 
Tvrzení žadatele, že má na informace o platu tajemníka nárok pouze s poukazem na to, že se jedná o 
vrcholného samosprávného úředníka, a tudíž jeho právo na poskytnutí informace má přednost před 
ochranou na soukromí, je tak v příkrém rozporu s nálezy Ústavního soudu, včetně toho, na který se žadatel 
odkazuje. 
 
Informace o platových poměrech zaměstnanců jsou osobní údaje, spadající pod ochranu článků 10 LZPS a 
článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, zaručujících právo na ochranu před 
neoprávněným zásahem do soukromého života, a právo na informační sebeurčení, 
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umožňující jednotlivci spoléhat na své právo na soukromí z hlediska dat, která jsou shromažďována, 
zpracovávána a šířena. 
 
Je tedy podle ustálené judikatury Ústavního soudu nutno kolizi základních práv řešit s použitím principu 
proporcionality, přičemž z této judikatury nevyplývají žádné výjimky v neprospěch jakékoliv funkce či 
postavení v zaměstnání. 
 
V testu proporcionality, jak je proveden výše, tak obstála pouze podmínka uvedená pod bodem d) platového 
testu, kdy povinný subjekt konstatuje, že informace existují, a že jimi disponuje a vztahují se k jeho 
působnosti. Jedná se však pouze o jedinou podmínku, která je v rámci uvedeného testu splněna. 
 
K tvrzené absenci podpisu oprávněné úřední osoby povinný subjekt uvádí, následující: ustanovení § 20 odst. 
6 InfZ hovoří o tom (citace): „že informace, které se týkají přenesené působnosti územního samosprávného 
celku, poskytují orgány územního samosprávného celku v přenesené působnosti.“ A contrario pak platí, že 
ostatní informace jsou poskytovány v působnosti samostatné (viz ust. § 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném a účinném znění (dále jen „zákon o obcích“)). 
 
Informace o výši platu a odměnách tajemníka jakéhokoliv obecního úřadu nelze považovat dle dikce 
ustanovení § 8 zákona o obcích, za informace spadající do výkonu přenesené působnosti, tudíž se jedná o 
informace, jejichž poskytnutí spadá do výkonu působnosti samostatné a dle citovaného ustanovení § 20 
odst. 6 InfZ v tomto režimu mají být také poskytovány.  
 
S ohledem na výše uvedené určení působnosti povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace o 
platu, odměnách tajemníka obecního úřadu lze říct, že není důvodu, aby se odmítání žádosti (§ 15), 
odehrávalo v jiné působnosti než jiný způsob věcného vyřízení žádosti, tedy v tomto případě samostatné 
působnosti (Furek, A. – Rothanzl, L. – Jírovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 
Praha: C. H. Beck, 2016).  
 
Funkčně příslušný orgán k vyřízení žádosti je v případě žádostí o informace z působnosti samostatné ve 
zbytkové (nevyhrazené) pravomoci rada obce (§ 102 odst. 3 zákona o obcích) s možností jejího svěření 
obecnímu úřadu [srov. rozsudky NSS č. j. 6 As 68/2014-21 a č. j. 4 As 13/2008-87 (2217/2011 Sb.NSS)]. Je 
přitom lhostejné, kterému orgánu obce či kraje je žádost formálně adresována, neboť bez dalšího ji vyřizuje 
ten, který je k tomu podle zmíněných pravidel příslušný (Furek, A. – Rothanzl, L. – Jírovec, T.: Zákon o 
svobodném přístupu k informacím. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2016). 
  
V souladu s vnitřními předpisy povinného subjektu je příslušný k vyřizování žádostí o informace ten odbor 
Městského úřadu Uherský Brod, do jehož působnosti náleží informace vyžadovaná v žádosti. Tajemník 
městského úřadu je ovšem vedoucím úřadu ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, dále plní úkoly statutárního 
orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do úřadu. Je to starosta, který je nadřízen 
všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, včetně tajemníka (z hlediska organizační 
struktury, ve smyslu ust. § 109 odst. 1 zákona o obcích) a on je tedy oprávněnou osobou k vyřizování 
žádosti žadatele, vč. vydání a podepsání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. Rozhodnutí 
povinného subjektu ze dne 18.12.2019 č. j. OKT/0340/19, JID 70121/2019/MUU, bylo opatřeno 
elektronickým podpisem starosty, nad to bylo rozhodnutí zasláno prostřednictvím datové schránky, kde pro 
platnost dokumentu není elektronický podpis ani nutný.  
 
Dotčená osoba – tajemník městského úřadu v Uherském Brodě - podal své vyjádření k dotazu povinnému 
subjektu v ústní podobě, již před vydáním zrušeného rozhodnutí povinného subjektu, a vyjádřil svůj 
nesouhlas s poskytnutím požadované informace, což bylo uvedeno jak v odůvodnění nadřízeným orgánem 
zrušeného rozhodnutí povinného subjektu, tak ve sdělení nadřízenému orgánu při postoupení spisu po 
podání odvolání žadatelem. Tajemník městského úřadu opětovně podal své vyjádření k žádosti žadatele 
povinnému subjektu, bez ohledu na fakt že mu výzva k vyjádření od nadřízeného orgánu, vč. jeho 
rozhodnutí nebyla řádně doručena do datové schránky, které je jako fyzická osoba držitelem. K opětovné 
žádosti dotčená osoba sdělila povinnému subjektu, že na svém původním stanovisku trvá, tedy že 
nesouhlasí s poskytnutím informace žadateli.  
 
Povinný subjekt při vyřizování žádosti postupoval v souladu s nálezem a „Metodickým doporučením k 
poskytování informací o platech a odměnách podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím (K dopadům tzv. platového nálezu Ústavního soudu na postupy povinných subjektů při 
vyřizování žádostí o informace o výši platů či odměn zaměstnanců a dalších osob)“, č. j. MV-138779-7/ODK-
2017“ dle nějž ostatně mj. postupoval již při prvním posuzováním žádosti žadatele.    
 




