
Ad Rozsudek Nejvyššího správního soudu. 
 
             Pokud se týče argumentace, proč by nemělo docházet ke zveřejňování výše plateb 
jednotlivým lékařům, pak z rozsudku je patrné, že v této souvislosti žalovaná (VZP) uplatnila 
zcela správně odkaz na ustanovení § 10 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (níže viz citace). S touto argumentací se nejprve ztotožnil i Městský soud 
v Praze, jenž žalobu původně zamítl právě proto, že považoval údaje o platbách ve smyslu 
uvedeného § 10 za údaje o majetkových poměrech lékařů, které informační povinnosti 
nepodléhají. Tento výklad § 10 však nebyl Nejvyšším správním soudem přijat (viz 
odůvodnění rozsudku).  
 

Za velmi významné je dále nutno považovat to, že v rámci řízení zjevně nebyla vůbec 
zkoumána otázka porušení čl. 7 Listiny základních práv a svobod (plná citace viz níže), která 
v rámci ochrany práva na soukromí nepochybně chrání i právo na ochranu informací o výši 
příjmů lékařů-provozovatelů zdravotnických zařízení.  

 
Za zcela zásadní je ovšem třeba mít fakt, že právě v rámci snahy promítnout uvedený 

článek 7 Listiny do zákona o svobodném přístupu k informacím došlo k novele tohoto zákona, 
která s účinností od 23. 3. 2006 (tj. poté, kdy bylo ve věci, o níž rozhodoval Nejvyšší správní 
soud, již zahájeno soudní řízení) v novém  ustanovení § 8b výslovně vyjímá osoby, jimž byly 
poskytnuty veřejné prostředky dle zákonů v oblasti poskytování zdravotní péče, z okruhu 
osob, o nichž mohou být poskytovány byť jen základní osobní údaje. Jak již jsem uvedl, 
vzhledem k tomu, že přijetí tohoto pro věc klíčového ustanovení  nastalo až po zahájení 
předmětného soudního řízení, soudy se tímto ustanovením nezabývaly. Význam tohoto 
ustanovení nicméně spočívá v tom, že i tehdy, pokud by teoreticky byla skutečně dána 
povinnost sdělovat identifikaci a údaje o příjmech lékařů před 23.3.2006, pak tato povinnost 
není s ohledem na dikci § 8b zákona rozhodně dána po tomto datu, přičemž ani rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu, které upravuje situaci před zmíněným datem na této skutečnosti 
nic nemění.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím 
 
§ 8b 
 
Příjemci veřejných prostředků 
 
 (1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje 4b) o osobě, které poskytl veřejné 
prostředky. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle 
zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v 
nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území 4c) . 
  
 (3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: 
jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky 
poskytnutých veřejných prostředků. 
  
____________________ 
 
4b) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. 
  
4c) Například zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 
Sb. , o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 96/1993 Sb. , o 
stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 12/2001 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a 
o změně zákona č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
§ 10 
 
Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů 
 
 Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané 
na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo 
sociálním zabezpečení 8) povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne. 
  
____________________ 
 
8) Například § 24 zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů, § 23 zákona č. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů, § 14 zákona č. 582/1991 Sb ., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 24a zákona č. 551/1991 Sb. , o Všeobecné 
zdravotní pojišťovně České republiky, zákon č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 



 
 
č. 2/1993 Sb. 
 
USNESENÍ 
 
předsednictva České národní rady 
 
ze dne 16. prosince 1992 
 
o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního 
pořádku České republiky 
 
Čl.7  
  
 (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v 
případech stanovených zákonem. 
  
 (2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 
zacházení nebo trestu. 
 


