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Odvolání proti rozhodnutí o odep°ení informace

Váºený pane minist°e,

podle � 16 odst. 1 zákona £. 106/1999 Sb., o svobodném p°ístupu k informacím (dále jen �InfZ�),
podávám odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu ze dne 17.12.2012, �.j. 12493/2012/OK,
kterým mi odep°el základní informace o p°íjemcích ve°ejných prost°edk·.

Napadené rozhodnutí je v £ásti týkající se odep°ení informací o mzdách a jiných odm¥nách vedoucích
p°edstavitel· ve°ejné vysoké ²koly (bod 5 ºádosti) v rozporu s � 8b zákona o svobodném p°ístupu
k informacím.

Proto navrhuji, aby odvolací orgán postupem podle � 90 odst. 1 písm. b) správního °ádu

• napadené rozhodnutí zru²il v rozsahu bodu 5,

• v od·vodn¥ní svého rozhodnutí vyslovil závazný právní názor, ºe poºadované informace má
povinný subjekt povinnost poskytnout, a

• vrátil v¥c povinnému subjektu k novému projednání.

Podrobné od·vodn¥ní svého odvolání zasálám v p°íloze. �ádám o doru£ování do datové schránky
4memzkm.

S pozdravem

Bc. Jakub Michálek

P°íloha

D·vody odvolání proti rozhodnutí o odep°ení informace o mzdách, odm¥nách a jiných �nan£ních
pln¥ní vedoucích p°edstavitel· ve°ejné vysoké ²koly

4memzkm
jakub.michalek@pirati.cz
4memzkm


D·vody odvolání proti rozhodnutí

o odep°ení informace

Bc. Jakub Michálek

18. prosince 2012

Toto od·vodn¥ní se týká odpírání informací o mzdách, odm¥nách a dal²ích
obdobných �nan£ních výhod poskytovaných vedoucím p°edstavitel·m ve°ejných
vysokých ²kol.

1. Dne 21. 11. 2012 jsem povinnému subjektu zaslal e-mail s ºádostí o infor-
maci. V bodu 5 ºádosti jsem ºádal poskytnutí základních osobních údaj·
podle � 8b odst. 3 InfZ o platech, odm¥nách a jiných obdobných �nan£ních
pln¥ní z ve°ejných prost°edk· v roce 2011 poskytnutých vedoucím p°ed-
stavitel·m vysoké ²koly (rektor, prorekto°i, kvestor, kanclé°, vedoucí pra-
covníci rektorátu); vý²i pln¥ní daného druhu uve¤te prosím jednotliv¥
u kaºdého z uvedených p°edstavitel· vysoké ²koly za kaºdý m¥síc roku
2011.

2. Tuto ºádost jsem dne 1. 12. 2012 samostatným podáním up°esnil. K bodu
5 ºádosti jsem up°esnil, ºe termínem �vedoucí pracovníci rektorátu� oz-
na£uji v²echny osoby, které nejsou ve vý²e uvedeném vý£tu výslovn¥ vyj-
menovány, jsou podle vnit°ních p°edpis· za°azeni do rektorátu ve°ejné
vysoké ²koly, jsou vedoucími zam¥stnanci organiza£ní sloºky podle � 73
zákona £. 262/2006 Sb., zákoník práce, jejich p°ímým nad°ízeným je n¥k-
terá osoba vý²e výslovn¥ vyjmenovaná, pokud daný zam¥stnanec nakládá
s ve°ejnými prost°edky nebo jménem ve°ejné vysoké ²koly rozhoduje v její
p·sobnosti.

3. Povinný subjekt v této v¥ci rozhodl odep°ít poskytnutí informací rozhod-
nutím o odmítnutí ºádosti o informace. D·vodem odep°ení byla ochrana
osobních údaj· subjektu osobních údaj· podle zákona £. 101/2000 Sb.,
o ochran¥ osobních údaj·. Takové uplat¬ování ochrany osobních údaj·
povaºuji za protizákonné z d·vod·, které uvádím níºe.

4. Podle £l. 17 odst. 1 Listiny je právo na informace zaru£eno. Podle £l. 17
odst. 4 lze právo vyhledávat informace omezit, jde-li o opat°ení v demokrat-
ické spole£nosti nezbytná pro ochranu práv druhých. Takovým právem
je i právo na ochranu soukromí podle ustanovení £l. 10 Listiny. Podle
n¥ho má kaºdý má právo na ochranu p°ed neoprávn¥ným zasahováním do
soukromého ºivota a na ochranu p°ed neoprávn¥ným shromaº¤ováním,
zve°ej¬ováním nebo jiným zneuºíváním údaj· o své osob¥. Ze zn¥ní Listiny
vyplývá, ºe ob£an je chrán¥n pouze p°ed neoprávn¥ním zpracováním svých
osobních údaj·, nikoliv p°ed jakýmkoliv zpracováním a zve°ejn¥ním svých
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údaj·. Existuje °ada situací, ve kterých zákon p°ipou²tí zve°ejn¥ní os-
obních údaj· z d·vodu ochrany ve°ejného zájmu. P°íkladem jsou osobní
údaje ve ve°ejných rejst°ících, ale také projednávaný p°ípad p°íjemc· ve°e-
jných prost°edk·.

5. V p°ípad¥ poskytování informací o mzdách zam¥stnanc· ve°ejných vysokých
²kol jde o st°et zájmu na dostupnosti informací a zájmu na ochran¥ jejich
soukromí. Tyto zájmy jsou do jisté míry protich·dné a zákonodárce musel
u£init rozhodnutí, který bude up°ednostn¥n. Podle £l. 4 odst. 2 meze zák-
ladních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou zák-
ladních práv a svobod upraveny pouze zákonem. Toto ustanovení znamená,
ºe úvaha o váºení dvou oprávn¥ných abstraktních zájm· p°íslu²í zákon-
odárci a povinný subjekt tuto úvahu není oprávn¥n nahradit uváºením
vlastním. Naopak ve°ejné vysoké ²koly jsou jako vykonavatelé státní moci
p°i poskytování informací povinny uplat¬ovat svou moc jen v p°ípadech,
které zákon stanoví, a zp·sobem, který zákon stanoví.

6. Zákon o ochran¥ osobních údaj· neobsahuje ºádné ustanovení, které by
bránilo poskytnutí informací. Zákon o ochran¥ osobních údaj· naopak
obsahuje ustanovení � 5 odst. 2 písm. a), podle kterého m·ºe správce
osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu jejich subjektu, jestliºe takové
zpracování1 je nezbytné pro dodrºení právní povinnosti správce � tedy
i právní povinnosti poskytnout informace na ºádost podle � 2 odst. 1
InfZ a informace zve°ejnit podle � 5 odst. 3 InfZ. Takovým zákonným
zmocn¥ním je i výjimka z ochrany osobních údaj· stanovená v � 8b InfZ,
která dopl¬uje výjimky obsaºené v zákon¥ o ochran¥ osobních údaj·.
Nelze p°ehlédnout, ºe poºadované informace lze poskytnout i podle � 5
odst. 2 písm. f) ZOOÚ, nebo´ mzda £i odm¥na funkcioná°e nebo zam¥st-
nance ve°ejné správy je nepochybn¥ osobním údajem vypovídajícím o jeho
ú°ední £innosti a jako takovou ji nelze bez dal²ího povaºovat za sou£ást
soukromého, osobního nebo intimního ºivota. Také p°edstavitelé ve°ejné
vysoké ²koly pat°í nepochybn¥ mezi zam¥stnance ve°ejné správy; vykoná-
vají p°itom ve°ejnou správu jak vrchnostenskou, tak nevrchnostenskou.

7. Zákon o ochran¥ osobních údaj· také v � 15 odst. 1 po£ítá s tím, ºe zam¥st-
nanci správce, kte°í zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat
o nich ml£enlivost. Vzájemný pom¥r povinnosti ml£enlivosti k poskytování
informací v²ak není problematický, nebo´ je výslovn¥ upraven v obou
zákonech. Jak podle � 15 odst. 3 ZOOÚ, tak podle � 19 InfZ není povin-
nost ml£enlivosti na újmu informa£ní povinnosti, která je zvlá²tními us-
tanoveními stanovena (mj. � 2 odst. 1 InfZ). Nad to vyplývá z postavení
zákona o svobodném p°ístupu k informacím jako zvlá²tního p°edpisu v·£i
zákonu o ochran¥ osobních údaj·. Stejný argument platí i pro poskytování
informací z osobního spisu zam¥stnance, kde je povinnost ml£enlivosti up-
ravena v � 314 odst. 2 zákoníku práce. Z vyjád°ení povinného subjektu
ani není patrné, jak by poskytnutí informace o mzd¥ nebo odm¥n¥ za

1Zpracováním osobních údaj· se rozumí podle � 4 písm. e) ZOOÚ jakákoliv operace nebo
soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provád¥jí s osobními údaji, a
to automatizovan¥ nebo jinými prost°edky. Zpracováním osobních údaj· se rozumí zejména
ukládání na nosi£e informací, zp°ístup¬ování, p°edávání, a zve°ej¬ování.
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ú°ední £innost ºadateli mohlo zasáhnout do chrán¥ného soukromého a os-
obního ºivota p°edstavitele ve°ejné vysoké ²koly, tím spí²e z n¥ho nelze
dovodit, pro£ by m¥lo být poskytnutí informace v souladu se zákonem
o svobodném p°ístupu k informacím zásahem neoprávn¥ným. (Vedoucí
p°edstavitelé ve°ejné vysoké ²koly mají p°itom jako osoby ve°ejného zájmu
sníºenou ochranu soukromí, srovnej nález Ústavního soudu ze dne 15. 3.
2005, sp. zn. I. ÚS 367/03.)

8. Ve°ejné vysoké ²koly jsou právnické osoby z°ízené zákonem, které jsou
ro£n¥ dotovány ze státního rozpo£tu £ástkou p°esahující 20 miliard K£2;
tyto ve°ejné prost°edky pokrývají p°evaºující £ást zdroj· ve°ejných vysokých
²kol. Za této okolnosti je z hlediska logiky svobodného p°ístupu k in-
formacím nep°edstavitelné, ºe by m¥ly být odmítnuty informace o ne-
jvy²²ích p°edstavitelích ve°ejné vysoké ²koly, kte°í jsou p°íjemci ve°ejných
prost°edk·. V opa£ném p°ípad¥ by byl pojem svobodného p°ístupu k infor-
macím prakticky vyprázdn¥n a reálná ve°ejná kontrola nakládání s ve°e-
jnými prost°edky by nebyla moºná. Tato úvaha na²la uplatn¥ní v textu
zákona, konkrétn¥ v � 8b InfZ, který stanoví výjimku z obecného poºa-
davku anonymizace osobních údaj· podle � 8a InfZ.

9. Otázkou výkladu pojmu �ve°ejné prost°edky� se jiº v jiné souvislosti zabý-
valy p°i své rozhodovací £innosti Ústavní soud i Nejvy²²í správní soud.
Oba tyto soudy po zji²t¥ní, ºe zákon o svobodném p°ístupu k informa-
cím tento pojem nede�nuje, akcentovaly princip jednoty a bezrozpornosti
právního °ádu, ze kterého plyne poºadavek p°ikládat týmº pojm·m ob-
saºeným v r·zných právních p°edpisech zásadn¥ stejný význam a obsah,
ledaºe by existovaly rozumné d·vody k záv¥ru, ºe stejný význam mít ne-
mají (nap°íklad proto, ºe jsou uºity v r·zných kontextech, nebo proto, ºe
jimi zákonodárce v r·zných dobách mínil odli²né v¥ci). Vycházely proto
z obecné de�nice pojmu �ve°ejné prost°edky� obsaºené v � 2 písm. g)
zákona £. 320/2001 Sb., o �nan£ní kontrole, který ve°ejné prost°edky de�n-
uje jako ve°ejné �nance, v¥ci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty
pat°ící státu, státní p°ísp¥vkové organizaci, státnímu fondu, územnímu
samosprávnému celku, m¥stské £ásti hlavního m¥sta Prahy, p°ísp¥vkové
organizaci územního samosprávného celku, p°ísp¥vkové organizaci m¥st-
ské £ásti hlavního m¥sta Prahy nebo jiné právnické osob¥ z°ízené k pln¥ní
úkol· ve°ejné správy zvlá²tním právním p°edpisem nebo právnické osob¥
z°ízené na základ¥ zvlá²tního právního p°edpisu, která hospoda°í s ve°e-
jnými prost°edky (srov. nap°. nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2007,
sp. zn. I. ÚS 260/06, rozsudek roz²í°eného senátu Nejvy²²ího správního
soudu ze dne 1. 6. 2010, £. j. 5 As 64/2008-155, Sb. NSS £. 2109/2010).

10. Není pochyb, ºe v²ichni p°edstavitelé ve°ejné vysoké ²koly, o kterých poºaduji
základní informace, jsou p°íjemci ve°ejných prost°edk·. Ve°ejnými prost°edky
se v souladu s judikaturou Nejvy²²ího správní soudu o jednotném ob-
sahu pojm· v právním °ádu rozumí podle zákona o �nan£ní kontrole
ve²kerý majetek, který pat°í právnické osob¥ z°ízené zvlá²tním zákonem
(tj. i ve°ejné vysoké ²kole). (Ve°ejnými prost°edky budou i prost°edky

2Rozpo£et �eské republiky na rok 2012. Dostupný na stránkách ministerstva �nancí
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zak_455-2011_priloha-4_kap-333.pdf.
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z dopl¬kové £innosti. Zákon o vysokých ²kolách výslovn¥ stanoví, ºe do-
pl¬ková £innost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost £inností, k je-
jichº uskute£¬ování byla ve°ejná vysoká ²kola z°ízena. Jednou ze zákon-
ných £inností je i poskytování informací podle zákona o svobodném p°ís-
tupu k informacím, a proto je zakázáno vykonávat dopl¬kovou £innost
zp·sobem, který by poskytování informací ohrozil.) Ve°ejnými prost°edky
pak budou i prost°edky poskytnuté Grantovou agenturou �eské repub-
liky, která je z°ízena zvlá²tním zákonem, a prost°edky z dal²ích obdobných
zdroj·. Lze tedy shrnout, ºe v²echny prost°edky, ze kterých je mzda nebo
odm¥na p°edstavitel· ve°ejné vysoké ²koly vyplácena, jsou prost°edky
ve°ejnými a základní informace o jejich p°íjemci je t°eba v souladu s � 8b
InfZ poskytnout.

11. Na tuto otázku odpovídal Nejvy²²í správní soud v rozsudku Mad¥ra v.

Statutární m¥sto Zlín ze dne 27. kv¥tna 2011, £j. 5 As 57/2010-79. Rozhodl,
ºe údaj o tom, jaké mimo°ádné odm¥ny dostal vedoucí odd¥lení infor-
ma£ních systém· magistrátu a jejich d·vod, není p°edm¥tem ochrany
soukromí, nebo´ výdaje na odm¥ny, v£etn¥ plat· zam¥stnanc· v povin-
ných subjektech spadají do rozsahu pojmu ve°ejné prost°edky.

12. Povinný subjekt je o tomto rozhodnutí nepochybn¥ informován. �adatel
si zde nem·ºe odpustit výtku na okraj, která je podstatná pro pochopení
okolností p°ípadu. Jak vypadá praktické uplat¬ování pom¥°ování zájm·
(testu proporcionality) v podání povinných subjekt·? V²echny vysoké
²koly dosp¥ly mj. k záv¥ru, ºe vý²e rektorovy mzdy a jeho odm¥n nemohou
být bez jeho souhlasu poskytnuty, by´ jde o nejvy²²ího p°edstavitele uni-
verzity (rektor je navíc podle zákona o st°etu zájm· ve°ejným funkcioná°em).
Odep°ením informací o p°íjemcích ve°ejných prost°edk· se povinné sub-
jekty ocitly v rozporu s � 8b zákona o svobodném p°ístupu k informací,
z jehoº doslovného zn¥ní vycházejí i nosné d·vody rozhodnutí Nejvy²²ího
správního soudu ve v¥ci poskytování plat·. (NSS p°edpokládá pom¥°ování
zájm· pouze u extrémních p°ípad·, kdy informace o subjektu údaj· v·bec
nespadá do ve°ejné sféry. O takový extrémní p°ípad ned·vodného zásahu
do soukromí se v²ak v projednávané v¥ci nejedná.)

13. Z víc jak desítky správních rozhodnutí vysokých ²kol o ºádostech shodného
obsahu je totiº patrné, ºe povinné subjekty test proporcionality v·bec
provád¥t neum¥jí. Nejk°iklav¥j²ím p°ípadem je od·vodn¥ní rozhodnutí
o odep°ení informace vydané Ostravskou univerzitou v Ostrav¥:

Neposkytuji informaci z d·vodu st°etu ústavn¥ zaru£ených práv
na svobodný p°ístup k informacím a na ochranu soukromí. Na
základ¥ výsledku testu proporcionality provedeného za ú£elem
posouzení, které z t¥chto ústavních práv má s ohledem na skutkový
stav v¥ci p°ednost, jsem dosp¥la k záv¥ru, ºe p°ednost má ochrana
soukromí.

Ing. Jana Poloková, kvestorka Ostravské univerzity v Ostrav¥

Má-li i u rektora p°ednost ochrana soukromí p°ed svobodným p°ístupem
k informacím o vyuºití ve°ejných prost°edk·, pro£ je test proporcional-
ity v·bec provád¥n, skon£í-li pokaºdé stejným výsledkem? By´ ve°ejné
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vysoké ²koly uvád¥jí r·zné variace na argument ochrany osobních údaj·,
jsou v podstat¥ stejné jako �argument� vý²e citovaný. Ten je jednak bezob-
saºný (a tudíº bez dal²ího nep°ezkoumatelný) a jednak vede k absurdním
d·sledk·m, a to odep°ení informací o v²ech mzdách a odm¥nách, které
by ve°ejné vysoké ²koly z ve°ejných prost°edk· v mnohamiliardové vý²i
vyplácely bez jakékoliv ve°ejné kontroly.

14. Tím spí² je t°eba vý²e uvedenou povinnost poskytovat informace o mzdách
a odm¥nách zd·raznit, kdyº tyto informace jsou klí£ové údaje, podle
kterých si lze na profesionální schopnosti i výkonnost p°edstavitel· ve°e-
jné vysoké ²koly utvá°et vlastní informovaný názor, p°ípadn¥ vyvozovat
politickou odpov¥dnost vzhledem k akademické obci ve°ejné vysoké ²koly,
která je p°ímo £i nep°ímo volí. O £innosti p°edstavitel· ve°ejné vysoké
²koly není moºné si utvo°it názor, pokud nejsou akademické obci a ve°e-
jnosti známy informace o nakládání s ve°ejnými prost°edky a o tom, zda
jsou zam¥stnanci za svou £innost p°im¥°en¥ placeni, nebo naopak kdyº
nelze ani ov¥°it, zda mohli k výd¥lku p°ijít legální cestou. Výdaje na mzdy
a odm¥ny p°itom dosahují tém¥° 50 % dotace z ve°ejných prost°edk·.3

Z tohoto d·vodu jsou informace o mzdách a odm¥nách informacemi pat°ícími
do ve°ejné sféry ve smyslu nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 517/10
ze dne 15.11.2010 a je dán ve°ejný zájem na jejich poskytnutí. Napadené
rozhodnutí zcela vybo£uje z vý²e citované judikatury vrcholných soud· a
nahrazením jednozna£ného zn¥ní zákona vlastním testem proporcionality
poru²uje zákon o svobodném p°ístupu k informacím i ústavn¥ zaru£ené
politické právo na informace.

15. Zbývá poznámka k odvolacímu orgánu. Odvolacím orgánem je nad°ízený
orgán, který se v souladu s � 20 InfZ stanoví podle � 178 správního °ádu.
Podle � 178 odst. 1 správního °ádu je nad°ízeným orgánem ten správní
orgán, o kterém to stanoví zvlá²tní zákon. Napadeným rozhodnutím bylo
ve v¥ci poskytnutí informace prohlá²eno, ºe nemám právo na poºadované
informace � °ízení, ve kterém ve°ejná vysoká ²kola uvedené rozhodnutí
vydala, je proto správním °ízením ve smyslu � 9 správního °ádu. Podle � 87
písm. l) zákona £. 111/1998 Sb., o vysokých ²kolách, plní úkoly nad°ízeného
správního orgánu vysokých ²kol ve správním °ízení ministerstvo ²kolství
mládeºe a t¥lovýchovy. Nerozhoduje, který funk£n¥ p°íslu²ný p°edstavitel
povinného subjektu v prvním stupni jménem ve°ejné instituce rozhodl.
O odvolání bude v souladu s � 87 písm. l) zákona o vysokých ²kolách
rozhodovat ministerstvo ²kolství, mládeºe a t¥lovýchovy, ledaºe správní
orgán prvního stupn¥ postupem podle � 87 správního °ádu své rozhodnutí
zm¥ní nebo zru²í a informaci poskytne.

16. Jinak povinný subjekt v souladu s � 16 odst. 2 InfZ odvolání p°edá se
spisovým materiálem ministerstvu do 15 dn· od doru£ení a ministerstvo
o n¥m rozhodne do 15 dn· ode dne p°edloºení odvolání povinným subjek-
tem.

3Viz nap°íklad tabulková £ást záv¥rky hospoda°ení MFF ke 30. 9. 2012. Dostupný na In-
ternetu http://www.m�.cuni.cz/fakulta/as/pub/187/ZAVERKA_Q_2012-1.xls
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