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Vše, co jste chtěli vědět o mediaci... 
...čtěte na stranách 15 až 49.

POKYNY 
K REGISTRACI 
A REZERVACI 
UBYTOVÁNÍ 
NA 6. SNĚM ČAK 
najdete na str. 6-9.
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BULLETIN ADVOKACIE 7-8/2013

 Výzva advokátům: 
neodkládejte svou registraci na sněm

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

snahou vedení České advokátní komory je zajistit po organizační stránce hladký a plynulý průběh 6. sněmu, který proběhne 11. 10. 
2013 v Clarion Congress Hotelu v Praze.

Vedení ČAK proto vyzývá všechny advokáty, kteří se hodlají zúčastnit jednání sněmu, aby se řádně a v dostatečném časovém před-
stihu registrovali prostřednictvím registračního formuláře (otištěn níže, k dispozici i v elektronické podobě na úvodní stránce we-
bu ČAK pod bannerem s logem 6. sněmu ČAK).

Registrace přímo až v den a na místě konání sněmu bude samozřejmě také možná, ale může vzhledem k časově náročnému pro-
gramu i k množství příchozích advokátů způsobit organizační problémy a vést ke zbytečnému zdržení hned na začátku jednání. A to 
si pochopitelně nikdo z organizátorů sněmu nepřeje. 

Pouze včas zaregistrovaným účastníkům sněmu lze předem také zajistit (za výhodných podmínek pro ČAK) občerstvení 
na pracovní část sněmu a vstupenky na slavnostní zakončení sněmu s večerním společenským programem. Bohužel, v tu-
to chvíli jsou vstupenky na slavnostní večer již zcela rozebrány. Zajistit jich více nedovoluje kapacita hotelu.

Upozorňujeme, že vstupenky na společenský večer budou vydávány při registraci na pracovní část sněmu, v den jeho 
konání, v době od 7.30 do 13.00 hodin. 

Svou účast na 6. sněmu ČAK potvrďte registračním formulářem do 10. září 2013. 

Kam zasílat vyplněný registrační formulář?
POŠTOU: sekretariát České advokátní komory, Národní tř. 16, Praha 1, 110 00
E-MAILEM: snem2013@cak.cz
DATOVOU SCHRÁNKOU: id n69admd

V Clarion Congress Hotelu Prague se bude pochopitelně řada z vás chtít, tak jako posledně, ubytovat. Opětovně ČAK vyjednala vý-
hodné podmínky ubytování. K jeho rezervaci použijte formulář otištěný na str. 7 tohoto BA nebo též umístěný pod bannerem s logem 
6. sněmu ČAK na úvodní stránce webu ČAK.

POZOR: To, že si rezervujete za pomoci formuláře ubytování, neznamená, že jste zaregistrovaní na sněm. Věnujte pozor-
nost případnému vyplnění obou formulářů a oba odešlete na správné adresy!

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NA 6. SNĚM ČAK
– 11. 10. 2013 – Clarion Congress Hotel Prague

Příjmení a jméno advokáta/advokátky:

Evidenční číslo advokáta/advokátky:

Adresa AK:

Telefon/fax:

E-mail:

Datum:

Podpis advokáta/advokátky:
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doc. JUDr. PAVEL MATES, CSc., doc. JUDr. SOŇA SKULOVÁ, PhD.

I.  Úvodem: k nastavení poměru práva na informace 
a práva na ochranu soukromí 

Již řadu let se v nejrůznějších situacích sváří dvě ústavně 
garantovaná práva; z jedné strany právo na ochranu soukro-
mí1 a ze strany druhé právo na informace.2 Prvé z uvedených 
základních práv přitom náleží mezi práva a svobody základ-
ní, druhé spadá do skupiny práv politických.

K předložené úvaze, jež přináší další díl nyní již značně roz-
sáhlého a stále nekončícího seriálu, byli autoři bezprostřed-
ně inspirováni nejen původně dvěma, odborné veřejnosti již 
známými judikáty Nejvyššího správního soudu k problemati-
ce poskytování informací o platech, resp. odměnách zaměst-
nanců územního samosprávného celku, resp. jím zřízené pří-
spěvkové organizace,3 a také některými následnými reakcemi 
dotčených činitelů.4 S ubíhajícím časem, a průběžně se odví-
jejícím diskurzem však stále nepomíjí potřebnost k dané pro-
blematice některé skutečnosti a úvahy doplnit, resp. vyjádřit 
vlastní náhled na možné přístupy či řešení. Uvažovat však 
lze také o možné koncovce legislativní, pro niž mohla vytvo-
řit určitý prostor mj. původně připravovaná úprava právních 
poměrů veřejných úředníků,5 resp. předkládaný návrh úpra-
vy poměrů státních zaměstnanců,6 jakož i zákonná předloha 
novely zákona o svobodném přístupu k informacím.7

Uvedená problematika přitahuje stále zájem odborný i laic-
ký, zejména u dotčené části veřejnosti, a to jak možným zá-
sahem do soukromí, resp. zpřístupněním tohoto druhu osob-
ních údajů, tak na druhé straně obavou o omezení práva na 

informace, jehož hlavním účelem je umožnit zcela legitim-
ní kontrolu nad činností veřejné správy.8 

Tyto otázky byly ostatně mnohokrát námětem jak pro člán-
ky a komentáře z pera odborníků na právo ústavní a správní,9 
tak objektem zájmu judikatury, zejména Ústavního soudu, 
jak budou výběrově připomenuty, a jak se i nadále diskuse 
nad nimi rozvíjí.

Poskytování informací o platu či odměně úředníků veřej-
né správy se nachází na rozhraní obou zmíněných ústavně 

K problému ochrany soukromí 
úředníků veřejné správy v otázce 
platů a odměn z pohledu práva 
na informace 

1   Srov. čl. 7 a 10 Listiny základních práv a svobod, resp. čl. 8 Evropské Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.).

2   Srov. čl. 17 Listiny základních práv a svobod, resp. čl. 10 Evropské Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod.

3   Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2011, 
sp. zn. 5 As 57/2010, a ze dne 11. 11. 2011, sp. zn. 4 As 40/2010-60. 

4   Srov. zejména Stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů k rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6., resp. 6. 6. 2011, a vyjádření předsedy 
Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefa Baxy ze dne 15. 6. 2011. Dostupná 
na: http://www.uoou.cz, resp. http://www..nssoud.cz. 

5   Srov. informace o připravovaném zákoně o úřednících a zaměstnancích veřejné 
správy a o vzdělávání ve veřejné správě vládou, který by měl nahradit jednak 
zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech 
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních 
úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění, tak zákon 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dostupné na: 
http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/statni-sluzba/uvod-24789/).

6   Viz http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf.
7   Uvedená zákonná předloha navrhuje v jedné z variant doplnit do zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
změn a doplnění, nový § 8c, který by reflektoval odstupňovaný přístup 
k předmětným informacím, jež se poskytují v případě veřejných funkcionářů 
podle zákona o střetu zájmů20), statutárních orgánů nebo členů statutárního 
orgánu veřejné instituce nebo jiných orgánů nebo členů jiných orgánů veřejné 
instituce, případně osob stojících v čele veřejné instituce. V ostatních případech 
měly by být uvedené informace poskytnuty povinným subjektem vždy, pokud 
ochrana osobnosti a soukromí osoby, které na vyplacení tohoto plnění vznikl 
nárok, nepřevažuje nad veřejným zájmem na poskytnutí takové informace 
(http://www.mvcr.cz/clanek/zmena-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-
a-zakona-o-pravu-na-informace-o-zivotnim-prostredi.aspx).

8   S ohledem na citlivost řešené materie, resp. jejího aktuálního vnímání, považují 
autoři za potřebné vytknout před závorku, že právo na informace, a s tím 
spojená informační povinnost subjektů vykonávajících veřejnou správu, pokud 
jde o informace o činnosti uvedených povinných subjektů, resp. o výkonu jejich 
působnosti, v souladu s příslušnými předpisy ústavními a zákonnými, jakož 
i mezinárodními smlouvami, představuje nezpochybnitelně jedno ze základních 
práv, resp. pilířů, na kterých moderní demokratický a právní stát spočívá, právě 
s ohledem na jeho povahu nezbytného předpokladu pro výkon kontroly nad 
výkonem veřejné správy (moci) ze strany občanů, resp. společnosti. 

9   Srov. např. Furek, A., Rothanzl, L.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. 
Komentář, 2  aktualizované a rozšířené vydání, Praha 2012; Mates, P.: Právo 
na informace a ochrana osobních údajů, Jurisprudence č. 1/2012, str. 22 
a následující; Bartík, V., Janečková, E.: Zpracování informací o mzdě a platu, 
Práce a mzdy, č. 6/2012, str. 9-13.
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• Zahájení sněmu
• Zpráva o počtu přítomných advokátů
• Schválení pořadu jednání sněmu
•  Volba předsednictva sněmu, jednotlivých komisí sněmu 

(volební, mandátová, návrhová)
• Úvodní slovo předsedy ČAK
• Vystoupení hostů
•  Zahájení voleb do orgánů ČAK (představenstvo, kontrolní rada, 

kárná komise, odvolací kárná komise) v průběhu pracovní části 
sněmu – cca 10.30 - 13.30 

•  Zpráva předsedy ČAK o činnosti ve volebním období 2009-2013
• Zpráva předsedy kontrolní rady ČAK o činnosti KR

• Zpráva předsedy kárné komise ČAK o činnosti KK
•  Zpráva předsedy odvolací kárné komise ČAK o činnosti OKK
• Zpráva předsedy zkušební komise ČAK o činnosti ZK
•  Předložení návrhů jednotlivých usnesení sněmu, návrhy 

na usnesení z pléna, rozprava k jednotlivým návrhům 
s následujícím hlasováním o jednotlivých návrzích

• Ukončení voleb
• Obecná rozprava
• Zpráva návrhové komise
• Zpráva volební komise o výsledku voleb do orgánů ČAK
•  Plánované zakončení pracovní části sněmu

20.00 společenská část sněmu

POZVÁNKA NA 6. SNĚM ČAK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

představenstvo České advokátní komory svolává 6. sněm České advokátní komory na den 11. října 2013 do Prahy. 
Na sněm jste srdečně zváni!

Místo konání sněmu:  Kongresové centrum Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany
Dopravní spojení:   pražská hromadná doprava – trasa metra „B“, stanice Vysočanská, výstup směr nákupní galerie a přes ni do hotelu
 autem – viz mapka na webových stránkách hotelu – www.cchp.cz/rubrika kontakt

Rámcový program sněmu (bude upřesněn ve sněmovním čísle BA č. 9/2013):
7.30 – 13.00 registrace účastníků sněmu
8.00 – 18.00 pracovní jednání sněmu
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