
Opis podstatných částí rozsudku v rámci agendy dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Dne 16. 9. 2013 podal žalobce žádost u Archivu bezpečnostních složek podle zákona 

o informacích (datovanou 15. září 2013), jíž požadoval poskytnout informace:  

(a) docházku konkrétní zaměstnankyně za období červen, červenec, srpen 2013,  

(b) výkaz práce této osoby za totéž období.  

Rozhodnutím Archivu bezpečnostních složek ze dne 30. září 2013 byla žádost 

odmítnuta podle ust. § 15 odst. 1 zákona o informacích (prvostupňové správní 

rozhodnutí). V odůvodnění je mj. uvedeno, že požadovaná informace je interního 

charakteru, týká se výlučně vnitřního předpisu upravující docházku zaměstnanců, 

s odkazem na ust. § 11 odst. 1 zákona o informacích.  

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o němž rozhodl žalovaný napadeným 

správním rozhodnutím. V odůvodnění uvedl, že se ztotožňuje s právním závěrem 

v prvostupňovém správním rozhodnutí, doplnil, že toto poskytnutí informace by mohlo 

být v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., s článkem 7 Listiny základních práv 

a svobod nebo ust. § 11 tehdy účinného občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.), když 

součástí docházky je mj. informace o tom, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou nebo 

kdy a v jaké míře navštěvuje lékaře. Informace jsou primárně určeny nadřízenému 

zaměstnanci, který kontroluje plnění pracovních povinností.  

Při hodnocení důvodnosti podané žaloby nelze souhlasit s právním názorem veřejné 

správy o tom, že požadovaná informace je osobního (soukromého) charakteru, která 

by mohla natolik invazivně zasáhnout osobnost příslušného zaměstnance, že by bylo 

možné ji odmítnout. Nejprve je nutné uvést k právnímu důvodu podle ust. § 11 odst. 1 

písm. a) zákona o informacích, z něhož vycházel Archiv bezpečnostních složek, že 

toto posouzení je podle názoru soudu nepřiléhavé, neboť požadovaná informace se 

netýká vymezeného okruhu informací podle tohoto ustanovení. Požadovaná 

informace zjevně není informací, která by vyžadovala vnitřní pokyn či personální 

předpis; informace o docházce do zaměstnání konkrétní osoby nesplňuje základní 

definiční znaky právní teorie o obecnosti příslušného vnitřního pokynu či předpisu, 

neboť se jedná o jednotlivou konkrétní informaci.  

Soud pak nemůže souhlasit ani s tím, že by poskytnutím této informace došlo 

k porušení práva na soukromí příslušného zaměstnance. Obdobnou právní 



problematikou se zabýval rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve svém 

rozsudku ze dne 22. 10. 2014, čj. 8 As 55/2012-62.  

Skutečnost, že z této informace lze vyčíst, zda příslušná osoba čerpala dovolenou, je 

podle názoru soudu nevýznamná – taková informace ještě neobsahuje nic osobního 

či soukromého, navíc taková informace je v reálném světě běžně zjistitelná i např. 

dotazem u příslušného zaměstnavatele, zda je taková osoba přítomna na pracovišti 

(např. i telefonicky přes příslušnou ústřednu). Informaci o návštěvě konkrétního lékaře 

pak podle názoru soudu, pokud je skutečně v systému docházky obsažena takto 

konkrétně (odůvodnění rozhodnutí je v tomto směru velmi obecné), podle názoru 

soudu není nutné poskytnout s tím, že se jedná o osobní informaci (kterou by 

hypoteticky mohla být informace, kdy a ke kterému lékaři taková osoba chodí); taková 

konkrétní informace se neposkytne, a uvede se pouze, že příslušný zaměstnanec měl 

omluvenou překážku v práci podle zákoníku práce. Taková skutečnost však 

neodůvodní odepření poskytnutí informace v celém rozsahu a obecně, jako se tomu 

stalo v tomto případě.  

Soud při svém rozhodování pak rovněž neopomněl vzít v úvahu nález Ústavního 

soudu ze dne 17. října 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16, který však podle názoru soudu 

na tuto věc nedopadá ani svým obecnějším právním závěrem.  

V dané věci tak soud uzavírá, že podanou žalobu považuje za důvodnou, a proto 

napadené a prvostupňové rozhodnutí zrušil pro nezákonnost (ust. § 78 odst. 1 s.ř.s.), 

a zároveň vzhledem k tomu, že neshledal důvody pro neposkytnutí informace, nařídil 

povinnému subjektu tyto informace poskytnout (ust. § 16 odst. 4 zákona 

o informacích). Pro úplnost soud uvádí, že pokud by součástí těchto informací (které 

nebyly soudu poskytnuty ve správním spise, proto jejich charakter nemůže soud 

posoudit) byly informace osobní či soukromé povahy (např. informace o návštěvě 

konkrétního lékaře nebo obdobná osobní informace), pak v tomto rozsahu by bylo 

nutné částečně poskytnutí informace odmítnout a procesně korektně o tom 

rozhodnout. 

 


