
Úřad vlády ČR 
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1 
k rukám:  vedoucí Úřadu vlády České republiky

K č.j.: 04025/11-OSV

V Praze dne 5. dubna 2011

Žadatel: Oživení, o.s., IČ: 6736 5353
se sídlem Praha 2, Lublaňská 18, PSČ: 120 00
doručovací adresa: Pelléova 7, Praha 6, PSČ: 160 00
žádáme o doručování prostřednictvím datové schránky 
ID datové schránky: ntauv78

Věc: Rozklad proti rozhodnutí povinného subjektu ze dne 25. 3. 2011, č.j. 04025/11-OSV

I.

Podáním  ze  dne  10.  března  2011  žadatel  požádal  Úřad  vlády  jakožto  povinný  subjekt  (dále  jen  
„Povinný subjekt“) v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací (dále jen „Žádost“). Předmětem 
Žádosti byly informace týkající  se právních služeb poskytnutých Úřadu vlády ČR advokátem JUDr.  
Pavlem  Němcem. Konkrétně pak předmětem Žádosti bylo poskytnutí těchto informací: 

1. Jaká smlouva byla dle vyjádření mluvčího vlády Jana Osúcha v dubnu 2008 zničena (viz příloha 
zprávy z médií)?

2. Kopii  této  smlouvy  popř.  smluv;  protože  se  v médiích  (viz.  příloha)  vyskytla  informace,  že 
některé  uzavřené smlouvy s  JUDr.  Pavlem Němcem byly  skartovány,  žádáme Vás zároveň o 
zajištění této informace eventuálně také vyžádáním kopie takové smlouvy či smluv od Vašeho 
smluvního partnera JUDr. Pavla Němce, 

3. Pro  případ,  že  taková  smlouva  či  smlouvy  byly  skartovány,  žádáme  o  kopii  skartovacích 
protokolů,

4. Kopie veškerých faktur proplacených JUDr. Pavlu Němci na základě výše uvedené smlouvy či 
smluv,

5. Informaci, zda JUDr. Pavel Němec v současné době poskytuje právní služby Úřadu vlády, popř. 
v jakém rozsahu.

Povinný subjekt vydal dne 25. března 2011 rozhodnutí, č.j. 04025/11-OSV, kterým částečně odmítl 
požadované informace poskytnout, a to konkrétně  informace požadované pod bodem 2., 3. a bodem 
4 Žádosti.  Proti  tomuto rozhodnutí,  zejména do rozhodnutí o odmítnutí  informace dle bodu č.  2  
Žádosti (kopie smlouvy) podáváme v zákonné lhůtě v souladu s ust. § 16 InfZ
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r o z k l a d,

který odůvodňujeme následovně:

Povinný subjekt v napadeném rozhodnutí potvrzuje, že uzavřel dne 15. května 2007 pod č.  07/078-0, 
č.j. 07149/07-KVÚ, Smlouvu o poskytování poradenských služeb s  JUDr. Pavlem Němcem (dále jen 
„Smlouva“) a že tuto má k dispozici,  neboť ve skutečnosti  dle zjištění  Povinného subjektu nebyla 
skartována. Povinný subjekt však přesto odmítá požadované informace Žadateli poskytnout, neboť se 
domnívá, že předmětná Smlouva obsahuje některé osobní údaje JUDr. Pavla Němce, které nejsou 
veřejně přístupné, a to ani prostřednictvím České advokátní komory. Podle napadeného rozhodnutí  
se konkrétně jedná o bankovní spojení, IČ a  DIČ JUDr. Pavla Němce. Dále Povinný subjekt odmítá  
požadovanou informaci poskytnout z důvodu ochrany soukromí JUDr. Pavla Němce, neboť má za to, 
že výše smluvené odměny je otázkou soukromí každé fyzické osoby. 

Žadatel  na úvod cítí  potřebu zmínit,  že Povinným subjektem zmiňované tzv. osobní údaje nejsou 
osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud jde o IČ a DIČ 
JUDr. Pavla Němce, pak tyto údaje jsou veřejně dostupné jako základní identifikační údaje každého 
jiného  podnikatele.  Konkrétně  IČ  JUDr.  Němce  uvedl  Žadatel  dokonce  v podané  Žádosti  (IČ: 
63871262),  stejně  tak  je  Žadateli  známé i  DIČ  JUDr.  Němce,  když  DIČ  je  složeno z  písmen CZ  a 
rodného čísla JUDr. Němce (RČ: 710720/0067), které rovněž bylo uvedeno v podané Žádosti. Pokud 
jde o  bankovní  spojení  JUDr.  Němce,  ani  zde se  nejedná o žádný osobní  údaj,  avšak žadatel  na 
poskytnutí  této  informace  netrvá,  neboť  JUDr.  Němcovi  nebude  žádné  finanční  prostředky 
poukazovat. Nad rámec výše uvedeného tedy Žadatel souhlasí s tím, aby Povinný subjekt v tomto 
případě tyto zdánlivě „tzv. osobní údaje JUDr. Němce“ anonymizoval, neboť tyto údaje jsou dílem 
Žadateli známy a dílem o jejich sdělení nemá zájem. Žadatel tedy výslovně souhlasí s poskytnutím 
informací také tak, že IČ, DIČ a bankovní spojení JUDr. Němce bude v textu začerněno. V souladu s 
ustálenou judikaturou, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu  č.j. 7 A 3/2002-46 ze dne 14. 1.  
2004,  „je  osobním údajům poskytnuta dostatečná ochrana již  jejich  znečitelněním v  autentickém  
textu“.  Tímto postupem, tj. začerněním předmětného údaje, Povinný subjekt vyhoví své povinnosti  
poskytnout předmětnou informaci – tj. kopii Smlouvy – a zároveň bude jednat v souladu se svým  
právním názorem ohledně potřeby chránit osobní údaje JUDr. Němce (IČ, DIČ, bankovní spojení),  
přestože se dle názoru Žadatele jedná o údaje nikoli osobní povahy, ale naopak se jedná o údaje  
veřejně dostupné a široké veřejnosti tedy známé.

Právo na informace je  zakotveno v  čl.  17  odst.  4  a  5  Listiny  základních práv  a  svobod.  Ústavou  
zaručené právo na informace se řadí mezi základní politická práva a jeho smyslem je účinná kontrola 
veřejné  správy,  resp.  kontrola  povinných  osob,  a  mimo  jiné  též  kontrola  vynakládání  veřejných 
prostředků a hospodaření s veřejným majetkem. Stejný právní názor vyslovil i Nejvyšší správní soud, v 
rozsudku  č.j. 1 As 17/2008-67 ze dne 7. 5. 2008. Žadatel proto i nadále trvá na poskytnutí informací 
v jím  požadované  formě,  tedy  na poskytnutí  kopie  celé  uzavřené  smlouvy,  včetně  případných 
příloh, dodatků apod.  Pokud jde o namítanou ochranu soukromí JUDr. Němce ohledně smluvené 
odměny, pak Žadatel považuje právní názor Povinného subjektu za zcela účelový a zároveň chybný 

Kancelář: Pelléova 7, 160 00 Praha 6
e-mail: oziveni@oziveni.cz
GSM: +420 608 732 091
Tel.: +420 257 531 983

Sídlo: Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
Bank. spojení: 4053488001/5500

IČO: 6736 5353
Web: www.oziveni.cz



výklad ustanovení § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.  Podle ustanovení § 11  
zákona  č.  40/1964  Sb.,  občanského  zákoníku,  má  každá  fyzická  osoba  „právo  na  ochranu  své  
osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a  
projevů osobní povahy“. Smyslem daného ustanovení je ochrana každé fyzické osoby zejména před 
nepřiměřenými útoky na její  osobu, například před zveřejňováním nepravdivých informací  o této  
osobě,  zveřejňování  urážlivých výroků,  používání  nepřiměřené či  neoprávněné kritiky,  ironizování  
této  osoby,  odsuzování  či  zavrhování  jednání  nebo  činnosti  určité  fyzické  osoby,  zveřejňování 
informací z  intimního života fyzické osoby, zveřejňování její sexuální orientace apod. Každá fyzická 
osoba má pak samozřejmě právo se  proti  takovým výše uvedeným zásahům do svého soukromí 
bránit soudní cestou a tedy má právo domáhat se toho, aby od takových neoprávněných zásahů bylo  
upuštěno, popř. domáhat se rovněž přiměřeného zadostiučinění. Smlouva o poskytování právních 
služeb  zpravidla  takové  informace  o  soukromí  advokáta  neobsahuje  a  máme  za  to,  že  takové 
informace  neobsahuje  ani  námi  požadovaná  smlouva.  Naopak  výše  smluvené  odměny  za 
poskytnuté  právní  služby,  která  byla  či  měla  být  za  splnění  určitých  podmínek  vyplacena 
z veřejných prostředků, není soukromou záležitostí ani JUDr. Němce, ani správního úřadu. Rovněž 
není  soukromou  záležitostí  JUDr.  Němce,  jaké  podmínky  byly  pro  poskytnutí  takové  odměny 
smluveny apod. 

Nad rámec výše uvedeného si Žadatel dovoluje Povinný subjekt zároveň upozornit, že dle ustálené  
judikatury Nejvyššího soudu ČR je právo na soukromí a jeho ochranu navíc posuzováno odlišně u 
politicky aktivních osob, jakou JUDr. Němec bezesporu v okamžik uzavírání smlouvy byl. Tyto osoby 
jsou totiž z logiky věci povinny projevit vyšší stupeň tolerance k míře narušení svého soukromí, neboť 
již samotným vstupem do politiky souhlasily s tím, že budou ze strany veřejnosti podrobeny vyšší 
míře kontroly.

II.

Vzhledem k výše uvedenému

n a v r h u j e m e,

aby Vedoucí Úřadu vlády výše uvedené Rozhodnutí zrušil a Povinnému subjektu nařídil poskytnutí 
námi požadovaných informací, popř. aby tyto informace sám Žadateli poskytl.

Oživení, o.s.
Ing. Štěpán Rattay
ředitel

Oživení, o.s.
Ing. Štěpán Rattay, výkonný ředitel
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