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JAK ZVEŘEJŇOVAT 
KONTAKTY NA 
ZAMĚSTNANCE OBCE

Častým problémem veřejných 
institucí, zejména pak men-
ších obcí, je otázka, zda mo-

hou, či dokonce musejí na  svých 
webových stránkách zveřejňovat kon-
taktní údaje zaměstnanců, a  to i  po-
kud někteří z nich fakticky nevstupují 
do kontaktu se širší veřejností. Typic-
ky se může jednat například o zaměst-
nance IT oddělení. V tomto článku se 
pokusíme problematiku zveřejňování 
osobních údajů zaměstnanců veřej-
ných institucí na webových stránkách 
osvětlit. 

Právní základ 
Pro určení, zda zaměstnanci správní-
ho orgánu či jiné veřejné instituce 
a  jejich kontaktní údaje mohou být 
uvedeny na webových stránkách obce, 

je nezbytné vymezit, které z právních 
předpisů jsou v  tomto směru rele-
vantní. 

Ústavním základem zveřejňování 
některých informací ze strany obcí 
a obecních úřadů, a to včetně kontak-
tů na  vybrané zaměstnance, je čl. 17 
odst. 5 Listiny základních práv a svo-
bod, dle kterého: „Státní orgány a or-
gány územní samosprávy jsou povin-
ny přiměřeným způsobem poskytovat 
informace o  své činnosti. Podmínky 
a provedení stanoví zákon.“ Předmět-
ný článek Listiny základních práv 
a svobod tak sice stanovuje, že správ-
ní orgány a samosprávné celky musí 
zveřejňovat určité informace, ale již 
neříká, jaké tyto informace mají být, 
a nechává toto na zákonném právním 
předpisu. 

Tímto prováděcím zákonem je 
přitom zákon č. 106/1999 Sb., o  svo-
bodném přístupu k informacím (dále 
jen „InfoZ“), který v  sobě obsahuje 
úpravu zpřístupňování informací ze 
strany správních orgánů, samo-
správných celků a  dalších veřejných 
institucí veřejnosti. V souvislosti s In-
foZ pak nesmíme zapomenout ani 
na  jeho podzákonný prováděcí před-
pis, jímž je vyhláška Ministerstva vni-
tra č. 515/2020 Sb., o struktuře infor-
mací zveřejňovaných o  povinném 
subjektu a o osnově popisu úkonů vy-
konávaných v rámci agendy (dále jen 
„vyhláška“). 

S  ohledem na  skutečnost, že se 
ovšem rovněž nacházíme v  oblasti 
osobních údajů (neboť informace 
o  úředních osobách a  zaměstnancích 

Jak a kdy zveřejnit kontakty 
na zaměstnance obce
Jaké údaje o zaměstnancích můžou, či dokonce musejí obce a další veřejné instituce 
zveřejňovat na svých webových stránkách? Lze zveřejnit soukromé číslo, životopis nebo údaj 
o platu zaměstnance? Kdy jde ještě o veřejný zájem a kdy už o zásah do soukromí?



GDPR V PRAXI

 2 ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO POVĚŘENCE | ČÍSLO 4 | ÚNOR 2021

představují osobní údaje), nesmíme 
zapomenout ani na předpisy týkající 
se právě ochrany osobních údajů. 
Těmi jsou zejména nařízení Evropské-
ho parlamentu a  Rady EU ze dne  
27. dubna 2016 o  ochraně fyzických 
osob v  souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a  o  volném pohybu 
těchto údajů (dále jen „nařízení“), kte-
ré je přímo použitelným právním 
předpisem Evropské unie, a  dále zá-
kon č. 110/2019 Sb., o  zpracování 
osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“), 
jenž toto nařízení v  rámci České re-
publiky provádí. 

Povinnost zveřejňovat 
informace
Dle § 2 odst. 1 InfoZ patří mezi povin-
né subjekty k  poskytování informací 
ohledně své působnosti samozřejmě 
nejen správní orgány a územně samo-
správné celky, tedy obce a  kraje, ale 
i jejich orgány a další veřejné institu-
ce (například státní podni-
ky, státní fondy a podobně). 
Pod poskytováním infor-
mací dle InfoZ si ovšem ne-
lze představit pouze pasivní 
poskytování informací ze 
strany povinného subjektu 
– tedy zveřejňování informací na  zá-
kladě žádosti podané fyzickou nebo 
právnickou osobou. Povinné subjekty 
naopak musejí zveřejňovat některé 
specifické informace aktivně a  bez 
podnětu (žádosti). Tyto informace 
jsou pak obecně upraveny v § 5 InfoZ 
a v ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) In-
foZ, kde je mimo jiné stanovena i po-
vinnost zveřejnění organizační struk-
tury povinného subjektu. 

Organizační struktura 
Co všechno se pod pojmem organi-
zační struktura skrývá? V prvé řadě se 
samozřejmě jedná o  zveřejnění for-
mální struktury povinného subjek-
tu, a  to včetně vztahů nadřízenosti 
a  podřízenosti. Formální strukturou 
se rozumí zejména popis jednotlivých 
organizačních útvarů povinného sub-
jektu, kterými mohou být například 

oddělení či odbory konkrétního po-
vinného subjektu. Dále se ale pod or-
ganizační strukturou rozumí i  osob-
nostní substrát daného povinného 
subjektu. 

Dříve bylo oprávnění zpracová-
vat osobní údaje zaměstnanců na 
webových stránkách povinného sub-
jektu uvedeno přímo v  § 5 odst. 2 
písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., 
o  ochraně osobních údajů (dále jen 
„ZOOÚ“): „Bez tohoto souhlasu je 
(osobní údaje) může správce zpracová-
vat […], pokud poskytuje osobní údaje 
o veřejně činné osobě, funkcionáři či za-
městnanci veřejné správy, které vypoví-
dají o jeho veřejné anebo úřední činnos-
ti, o  jeho funkčním nebo pracovním 
zařazení…“ ZOOÚ byl ovšem nahra-
zen výše zmíněným nařízením a ZZOÚ 
ani nařízení podobné ustanovení jako 
ZOOÚ již neobsahuje. 

Výkladem je ovšem možné dovo-
dit, že zveřejnění jména a  kontaktu 

na konkrétního zaměstnance správní-
ho orgánu, samosprávného celku či 
veřejné instituce je nadále právními 
předpisy požadováno a toto zpracová-
ní je možné podřadit pod titul zpra-
cování osobních údajů nezbytných 
pro splnění úkolu prováděného ve 
veřejném zájmu nebo při výkonu ve-
řejné moci dle čl. 6 odst. 1 písm. e) na-
řízení. Alternativně by bylo ještě mož-
né uvažovat o  zpracování dle čl. 6 
odst. 1 písm. c) nařízení, tedy o zpra-
cování nezbytném pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce osob-
ních údajů vztahuje.

Je vhodné ještě poznamenat, že 
velmi podobné ustanovení jako to 
v  ZOOÚ v  sobě obsahuje i  ZZOÚ, 
a  to ve  svém § 43 odst. 3 písm. f ). 
Toto ustanovení se ovšem nachází 
v hlavě IV, jež se týká ochrany osob-
ních údajů při zajišťování obranných 

a bezpečnostních zájmů České repub-
liky. Z uvedeného důvodu se tak toto 
ustanovení nedá použít v  podobném 
rozsahu jako v ZOOÚ. 

Jaké údaje 
a o kom lze zveřejnit?
Lze tedy shrnout, že osobní údaje 
o  úředních osobách, které se vztahují 
k  jejich veřejné nebo úřední činnosti, 
mohou nebo by spíše měly být zveřejně-
ny na stránkách daného povinného sub-
jektu. Otázkou ovšem je, jaké osobní 
údaje se považují za vztahující se k ve-
řejné nebo úřední činnosti a k funkč-
nímu nebo pracovnímu zařazení. 

Zaměstnanci a úředníci
Typicky se bude samozřejmě jednat 
o jména a příjmení dané osoby a ozna-
čení její funkce či pracovního místa 
(například referent, rada…). Dále se 
může jednat o osobní údaje, jako jsou 
služební telefonní číslo nebo e-mail. 

Rovněž může jít o dosaže-
ný titul, jenž tímto způso-
bem vypovídá o odbornos-
ti daného úředníka či za- 
městnance k  vykonávané 
působnosti. 

Toto ostatně potvrdil 
i  Nejvyšší správní soud ve  svém roz-
sudku ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 8 As 
12/2015, kde se ovšem jednalo o  žá-
dost o poskytnutí informace o dosa-
ženém vzdělání a  odborné praxi 
konkrétní úřední osoby. Na  druhou 
stranu ale Nejvyšší správní soud 
ve  stejném rozsudku dovodil, že in-
formace nesmí být poskytnuta na zá-
kladě šikanózní žádosti, která má za 
cíl konkrétní osobu poškodit. V tom-
to směru je tak nutné při zveřejňová-
ní informací o  dosaženém vzdělání 
a odborné praxi postupovat relativně 
opatrně a zveřejňovat tyto informace 
spíše jen u  osob na  vedoucích pozi-
cích, případně se souhlasem dotče-
ných zaměstnanců či úředníků. 

Rozhodně by se na  webových 
stránkách povinných osob neměly 
objevovat soukromá telefonní čísla 
či e-mailové adresy, pokud k  tomu 

Nezveřejňujte na stránkách  
soukromá telefonní čísla  

či e-maily
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není povinná osoba oprávněna na zá-
kladě výslovného souhlasu ze strany 
subjektu údajů (tedy samotného úřed-
níka). Rovněž fotografie úředníků, 
a to i vedoucích, by měly být zveřejňo-
vány pouze s jejich souhlasem. 

Dalším typickým osobním úda-
jem, či spíše dokumentem, jenž obsa-
huje velké množství osobních údajů 
a  někdy se na  webových stránkách 
správních orgánů či jiných veřejných 
institucí objevuje, je životopis. I ten by 
měl být na webových stánkách povin-
ného subjektu publikován pouze se 
souhlasem dotčené osoby, neboť bude 
zpravidla obsahovat poměrně velké 
množství informací včetně takových, 
které se vykonávané veřejné nebo úřed-
ní činnosti vůbec netýkají. 

Poměrně zajímavě se k  okruhu 
zveřejňovaných informací vyjádřil Nej-
vyšší správní soud ve svém rozsudku ze 
dne 27. 5. 2011, sp. zn. 5 As 57/2010, 
kde poukázal na to, že mezi údaje, které 
nevypovídají o  veřejné a  úřední čin-
nosti ani o funkčním či pracovním za-
řazení, jsou informace o  platu či od-
měně úřední osoby (bez ohledu na to 
nicméně platí, že informace o odměně 
a platu zaměstnance, jenž je příjemcem 
veřejných prostředků podle § 8b odst. 1 
InfoZ, má povinný subjekt povinnost 
poskytnout v rozsahu vymezeném § 8b 
odst. 3 InfoZ). Na druhou stranu Nej-
vyšší správní soud dovozuje, že mezi 
údaje vypovídající o pracovním nebo 
funkčním zařazení patří i  informace 

o tom, do kterého útvaru je zaměst-
nanec nebo úředník zařazen, kdo je 
jeho nadřízeným a kdo podřízeným. 
Tomu ostatně odpovídá i výše popsa-
né zveřejnění formální struktury úřa-
du či veřejné instituce. 

Jak ale dovozuje i  komentářová 
literatura, možnost poskytnutí infor-
mace (osobního údaje) automaticky 
neznamená, že tento údaj může být 
zároveň i zveřejněn, neboť zveřejnění 
určitého údaje má poněkud širší roz-
sah než pouze jeho poskytnutí kon-
krétnímu žadateli. Z  tohoto důvodu 
by měly být zveřejňovány výše uvede-
né osobní údaje (a  to se týká i  údajů 
jako e-mail či přímý telefonní kon-
takt) pouze u  zaměstnanců, u  kte-
rých je veřejný zájem na  tom, aby 
tyto informace byly dostupné široké-
mu okruhu osob. Jedná se tak zejmé-
na o pracovníky, kteří skutečně přichá-
zejí do kontaktu s osobami „z vnějšku“ 
veřejné instituce, s nimiž budou muset 
komunikovat. V případě oddělení, kte-
ré do  přímého kontaktu se žadateli 
nebo dalšími osobami nepřicházejí (ty-
picky IT oddělení či úklidové služby), 
je tak namístě doporučit spíše zveřej-
nění kontaktu například pouze na ve-
doucího oddělení či sekretariát.

Další osoby
Kromě úředníků a zaměstnanců ovšem 
ve veřejných institucích pracují i další 
osoby, které mohou také působit ve ve-
řejné funkci. Jedná se přitom nejen 

o členy zastupitelstev samosprávných 
celků, ale třeba i  o  členy pracovních 
skupin, jež jsou rovněž zřizovány sa-
mosprávnými celky. V daném případě 
by pro zveřejňování údajů o  členech 
těchto skupin měla platit podobná pra-
vidla jako u  zaměstnanců a  úředníků. 
Zejména by tak měly být kontaktní 
údaje zveřejňovány pouze v případech, 
kdy se jedná o  služební kontaktní 
údaje spojené s jejich veřejnou funkcí 
nebo činností. V  případě pracovních 
skupin by pak mělo dojít i ke zvážení, 
čeho se daná pracovní skupina týká, 
zda jde například o posouzení projek-
tu, který zásadním způsobem ovlivní 
budoucí vzhled obce, nebo zda jde 
pouze o  mimoškolní vzdělávání. Je 
tedy nutné posoudit váhu veřejného 
zájmu na  zveřejnění osobních údajů 
v  porovnání se zájmem na  ochranu 
osobních údajů. 

Závěr
Lze tedy shrnout, že osobní údaje tý-
kající se pracovního zařazení zaměst-
nance veřejné instituce a jeho služební 
kontaktní údaje lze ve většině případů 
veřejnosti nejen sdělit, ale i zveřejnit. 
Veřejný zájem na  zveřejnění těchto 
osobních údajů přitom zpravidla na-
růstá s tím, jak je daná osoba zařazena 
v hierarchickém žebříčku dané veřej-
né instituce, a  to i  s  ohledem na  její 
případný kontakt s  osobami mimo 
tuto instituci. 

Na  druhou stranu není většinou 
nezbytné zveřejňovat kontaktní údaje 
na  zaměstnance, kteří běžně do  styku 
s veřejností nepřicházejí. Rovněž by se 
mělo jednat o  zveřejnění pouze těch 
údajů, které mají souvislost s  danou 
institucí – tedy skutečně pouze e-mai-
lu nebo telefonního čísla přiděleného 
institucí zaměstnanci. Další osobní 
údaje pak mohou být zveřejněny pouze 
s jeho výslovným souhlasem a při jeho 
odvolání musejí být zase následně od-
straněny. 

■■■

Mgr. Adam Novák
Advokátní kancelář Rada & Partner


