Informace o odměnách

Má odborová organizace při úřadu územního samosprávného
celku na základě zákona o svobodném přístupu k informacím
(zákon č. 106/1999 Sb.) právo na informaci o výši jednotlivých vyplacených měsíčních odměn u řadových zaměstnanců, všech vedoucích pracovníků a tajemníka (ředitele) úřadu územního samosprávného celku za určité období, a na informace o výši přiznaného osobního příplatku nově příchozích zaměstnanců úřadu,
a to vše bez uvedení jmen a jakýchkoli dalších osobních údajů?

Pojem osobního údaje definuje
nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podle čl. 4
odst. 1 tohoto obecného nařízení se
osobními údaji rozumí veškeré
informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě
(subjektu údajů), přičemž identifikovatelnou je taková fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na
určitý identifikátor, například
jméno, identifikační číslo, lokační
údaje, síťový identifikátor nebo na
jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické
osoby. Osobním údajem je tedy informace, ze které lze přímo nebo
nepřímo dovodit, že se jedná
o konkrétní fyzickou osobu.
Článek 8 Evropské úmluvy
o ochraně základních lidských práv
a svobod zakotvuje právo na respektování soukromého a rodinného života, kdy každý má právo
na respektování svého soukromého
a rodinného života, obydlí a korespondence; státní orgán nemůže do
výkonu tohoto práva zasahovat
kromě případů, kdy je to v souladu
se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země,
ochrany pořádku a předcházení
nepokojům a zločinnosti, ochrany
zdraví nebo morálky nebo ochrany
práv a svobod jiných.
Dle článku 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je nedotknutelnost osoby a jejího
soukromí zaručena; omezena může
být jen v případech stanovených
zákonem. Článek 10 Listiny zá-
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kladních práv a svobod uvádí, že
každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní
čest, dobrá pověst a chráněno jeho
jméno. Každý má také právo na
ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, a na ochranu před neoprávněným shromažďováním,
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě (právo
na informační sebeurčení).
Článek 10 Evropské úmluvy
o ochraně základních lidských práv
a svobod odkazuje na svobodu projevu pro každého, kdy toto právo
zahrnuje svobodu zastávat názory
a přijímat a rozšiřovat informace
nebo myšlenky bez zasahování
státních orgánů a bez ohledu na
hranice (tento článek nebrání státům, aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním
nebo filmovým společnostem). Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost,
může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon
a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní
bezpečnosti, územní celistvosti
nebo veřejné bezpečnosti, ochrany
pořádku a předcházení nepokojům
a zločinnosti, ochrany zdraví nebo
morálky, ochrany pověsti nebo
práv jiných, zabránění úniku
důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti
soudní moci.
Článek 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zaručuje svobodu projevu a právo na informace.
Dle odst. 4 stejného ustanovení lze
tuto svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace omezit
zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro
ochranu práv a svobod druhých,
bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví
a mravnosti. Odst. 5 totožného
ustanovení stanoví, že státní orgány
a orgány územní samosprávy jsou
povinny přiměřeným způsobem
poskytovat informace o své činnos-
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ti, kdy podmínky a provedení stanoví zákon č. 106/1999 Sb.
Dle ustanovení § 8a zákona č.
106/1999 Sb. 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; výjimku tvoří osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo
pracovním zařazení. Dle ustanovení
§ 8b zákona č. 106/1999 Sb. poskytne povinný subjekt základní
osobní údaje o osobě, které poskytl
veřejné prostředky, přičemž tato
výjimka nevztahuje na poskytování
veřejných prostředků 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 podle ustanovení § 8b
zákona č. 106/1999 Sb. se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno,
příjmení, rok narození, obec, kde má
příjemce trvalý pobyt, výše, účel
a podmínky poskytnutých veřejných
prostředků.
Z výše uvedeného vyplývá, že
není podstatné, zda v poskytnuté informaci budou uvedena přímo jména anebo další osobní údaje, ale zda
bude osoba identifikovatelná. Pouze
v případě žádostí, u nichž zpřístupnění údaje o platu či odměně není
přiřaditelné ke konkrétní fyzické
osobě (jménem, příjmením, zastávanou pozicí), nepodléhá jejich
vyřízení požadavkům platového
nálezu (vizte níže – nejde o zpřístupnění osobních údajů) a tyto informace proto lze v zásadě vydat. Pokud bude osoba identifikovatelná
(v tomto případě je identifikovatelný
nepochybně tajemník (ředitel) úřadu územního samosprávného celku
a nově příchozí zaměstnanci – lze
však uvažovat i o problematickém
anonymizování v případech změn
organizační struktury úřadu provedené za požadované časové období)
dochází ke střetu práva na soukromí
(práva na ochranu osobních údaj)
a práva na informace. V každém jednotlivém případě střetu dvou základních práv je třeba provádět test proporcionality ve smyslu plenárního

nálezu Ústavního soudu ze dne 12.
10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94, v případě střetu práva na informace
a práva na ochranu osobních údajů,
týkajících se platů a odměn zaměstnanců povinných subjektů, v jeho
rozšiřující modifikaci tzv. platového
testu dle nálezu Ústavního soudu,
sp. zn. IV. ÚS 1378/16, který shrnuje v bodu 125 (je nutno zmínit
i navazující rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 27. 5. 2020,
č. j. 2 As 88/2019-29). Povinný subjekt tak může odmítnout poskytnout žadateli informace o platu
a odměnách zaměstnance, vyžádané
na základě ustanovení § 8b zákona
č. 106/1999 Sb., pokud nejsou kumulativně splněny všechny tyto
podmínky: 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.
Nejsou-li všechny tyto podmínky
splněny, potom, dle Ústavního soudu, odmítnutí poskytnout žadateli
informaci o platu a odměnách zaměstnance není porušením povinnosti státních orgánů a orgánů územní samosprávy poskytovat přiměřeným způsobem informace o své
činnosti, vyplývající z článku 17
odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Splnění kritérií Ústavní soud
opřel o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, zejména o rozsudek ze dne 8. 11. 2016 ve věci
Magyar Helsinki Bizottság proti
Maďarsku, č. 18030/11.
Závěrem lze shrnout, že bude
nezbytné vždy individuálně posoudit, zda nedochází ke střetu základních práv, a pokud ano, provést test
proporcionality. V podrobnostech
lze odkázat kromě výše uvedené
judikatury na metodické doporučení Ministerstva vnitra k poskytování informací o platech a odměnách podle zákona o svobodném
přístupu k informacím (k dopadům
tzv. platového nálezu Ústavního
soudu) dostupné zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/metodickematerialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
Mgr. Tomáš Paták
tiskový mluvčí
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