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ROZHODNUTi
Krajsky ﬂfad Zlinského kraje, odbor fizeni lidskych zdroji: (da'|e také jen "krajsky ﬂied“), jako

orgén pfisluény podle § 67 odst. 1 pism. g) zékona é. 129/2000 Sb., o krajich, ve znéni
pozdéjéich pfedpisﬁ, a jako povinny subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 za'kona é. 106/1999 Sb.,
za'kona o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ (déle jen "zékon
o svobodném pfistupu k informacim“), vydévé ve smyslu § 15 odst. 1 zékona o svobodném
pﬁstupu k informacim ve véci Zédosti pana lng. Lud‘ka Madéry, bytem tr". 2. kvétna 4098,
760 01 Zlin, doruéené dne 12. 9. 2012, o poskytnuti informaci o vyéi mimofédnych odmén,
které dostali:
a) vedouci odborﬂ Krajského Ufadu Zlinského kraje,
b) feditel Krajského Ufadu-Zlinského kraje,
c) hejtman Zlinského kraje a
d) néméstci hejtmana Zlinského kraje

v letech 2008 a2 2012
toto rozhodnuti:

iédost pana lng. Lud’ka Madéry, bytem ti. 2. kvétna 4098, 760 01

Zlin ze dne 12. 9.

2012 o poskytnuti informaci se dle § 8a a § 15 odst. 1 zékona o svobodném pfistupu

k informacim a § 5 odst. 2 zékona é. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich ﬁdaj ﬁ, ve znéni

pozdéjéich piedpisﬁ,

éésteéné odmité v bodech a) a b).
Oddvodnéni:
Dne 12. 9. 2012 obdriel Krajsky Ufad Zlinvského kraje Zédost pana lng. Lud’ka Madéry (déle
jen iadatel") 0 poskytnuti informaci. Zadatel poiadoval poskytnuti informaci o vyéi
mimofédnych odmén, které dostali:
a) vedouci odbori] Krajského Ufadu Zlinského kraje,
Krajsky ﬁfad Zlinského kraje
tf. ToméSe Bati 21
761 90 Zlin

-
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b) Feditel Krajského Ufadu Zlinského kraje,
c) hejtman Zlinského kraje a
d) néméstci hejtmana Zlinského kraje
v letech 2008 a2 2012. U kaidé odmény iédal 0 uvedeni struéného dﬂvodu jejiho udéleni
a jeji vyée.
Krajsky Ufad Zlinského kraje je ve smyslu § 2 odst. 1 zékona o svobodném pﬁstupu

k informacim subjektem povinnym zvefejﬁovat a poskytovat informace vztahujici se kjeho
pﬁsobnosti. V daném pﬁpadé je tedy povinnym subjektem k poskytnuti informaci na zékladé
Zédosti Zadatele ze dne 12. 9. 2012. lnformace poiadované iadatelem jsou informace, které
se vztahuji k pilsobnosti Krajského Ufadu Zlinského kraje.
Ve smyslu § 14 odst. 5 za'kona o svobodném pﬁstupu k informacim je povinnosti kaidého

povinného subjektu Zédost o informace posoudit a vyzvat iadatele, je-Ii to tfeba, k doplnéni

Zédosti nebo kjejimu upfesnéni /pism. a) a pism. b)/, Zédost odloiit, nevztahuje-Ii se kjeho
pﬁsobnosti lpism. c)/, pfipadné nerozhodne-li rozhodnutim dle § 15 téhoi zékona,

poskytnout informaci dle Zédosti ve lhﬂté do 15 dnﬁ ode dne jejiho pfijeti lpism. d)/. Za
podminek stanovenych v §14 odst. 7 zékona o svobodném pﬁstupu k informacim je moino
15 denni lhﬂtu prodlouiit o nejvyée 10 dnﬁ. Podle ustanoveni § 15 uvedeného zékona bude

povinny subjekt postupovat, pokud Zédosti o informace, byt‘ i jen zéésti nevyhovi, a to tak, 2e
vydé ve lhﬁté pro vyfizeni Zédosti rozhodnuti o odmitnuti iédosti, popﬁpadé o odmitnuti

éésti Zédosti, svyjimkou pfipadﬂ, kdy se iédost odloii. V daném pﬁpadé Krajsky Ufad

Zlinského kraje p0 posouzeni obsahu iédestiviadatele dospél- k zévéru, 2e jsou dény dﬁrvody

pro vydéni rozhodnuti o éésteéném odmitnuti Zédosti ve smyslu § 15 zékona o svobodném
pfistupu kinformacim. Ktomuto zévéru Krajsky (xfad Zlinského kraje dospél na zékladé
dﬂkladného a peélivého posouzeni téchto skuteénosti:

Listina zékladnich prév a svobod (déle jen ,,Listina“) ve svém él. 10 zaruéuje kaidému prévo

na zachovéni lidské diustojnosti, osobni cti, dobré povésti a ochranu jeho jména (odst. 1).
S tim pak koresponduje prévo kaidého na ochranu pied neoprévnénym zasahovénim do
soukromého a rodinného Zivota (odst. 2) a prévo na ochranu pfed neoprévnénym
shromaidbvénim, zvefejﬁovénim nebo jinym zneuiivénim Udajﬂ o své osobé (odst. 3). Cl.
17 odst. 1 Listiny pak na druhé strané kaidému zaruéuje prévo na informace, pfiéemi
stétnim orgénﬁm a orgénﬁm Uzemni samosprévy je stanovena povinnost poskytovat
informace o své éinnosti, a to v rozsahu a za podminek stanovenych zékonem (odst. 5).

Vkonkrétnim pﬁpadé je tedy tFeba posoudit, zda mﬂ ie Krajsky UFad Zlinského kraje
poskytnout iadateli jim poiadované informace vcelém rozsahu iédosti, nebo zda
poskytnutim nékterych poiadovanych informaci nedojde k poruéeni zékladnich lidskych prév
uréitych osob (v daném pﬁpadé Feditele Krajského Ufadu Zlinského kraje a vedoucich
odborﬁ), pﬁpadné zda nedojde k poruéeni nékterého prévniho pfedpisu.
Jak vyplyva’ z vyée uvedeného, vztahuje se na poskytovéni informaci na zékladé iédosti
zékon o svobodném pﬁstupu k informacim. Podle § 8a tohoto zékona se informace tykajici

se osobnosti, projevﬁ osobni povahy, soukromi fyzické osoby a osobni Udaje poskytuji jen
v souladu s prévnimi pfedpisy, upravujicimi jejich ochranu. Prévnim pfedpisem upravujicim
ochranu poskytovanych informaci, jei maji povahu osobnich Cldajﬁ , je zékon é. 101/2000
Sb., o ochrané osobnich Udajﬁ , ve znéni pozdéjéich pFedpisU. Ten ve svém § 4 pism. a)
stanovi, 2e osobnim Udajem je jakékoliv informace tykajici se uréeného nebo uréitelného
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subjektu iJdajEi (tj. fyzické osoby, k nii se osobni iidaje vztahuji), piiéemi za uréeny nebo
uréitelny se subjekt Udajﬁ i povaiuje tehdy, jde—li jej pfimo éi nepfimo identifikovat zejména na

zékladé éisla, kédu nebo jednoho éi vice prvkil, specifickych pro jeho fyzickou, fyziologickou,

psychickou, ekonomickou, kulturni nebo sociélni identitu. Krajsky Ufad Zlinského kraje
spravuje a zpracovévé osobni Udaje tykajici se feditele a vedoucich odborfi pouze s jejich
souhlasem. Zadatelem poiadované informace tykajici se konkrétni’ vyée mimofédnych
odmén (véetné jejich zdﬁvodnéni) feditele a vedoucich odborﬁ je podle Krajského Uiadu
Zlinského kraje iidajem, ktery umoiﬁuje identifikaci jejich osoby z ekonomického hlediska.
Na zékladé toho lze tedy tyto informace povaiovat za osobni Udaj, ktery je pod ochranou
zékona é. 101/2000 Sb.
Krajsky iiiad Zlinského kraje si v uvedené souvislosti vyiédal vyjédieni dotéenych osob, tj.
Feditele a vedoucich odborﬁ, kteii shodné vyjédiili nesouhlas s poskytnutim informaci
poiadovanych Zadatelem.
Vdaném piipadé tak Krajsky Ufad Zlinského kraje posuzoval, zda pFi vyﬁzovéni Zédosti

Zadatele o informace mé pfednost prévo iadatele na poskytnuti informaci, nebo zda je tfeba

upfednostnit ochranu prév konkrétnich dotéenvch subjektfi, tj. Feditele a vedoucich odborﬁ.
Zékon o svobodném pfistupu k informacim je zékonem, ktery upravuje postup jak iadatele,
tak na druhé strané i povinnych subjektu], pfi realizaci prév a povinnosti plynoucich jim
z <':|. 17 Listiny. I kdyi Listina zakotvuje prévo na poskytova'ni informaci, neznamené to, 2e by
toto prévo bylo neomezené. Moiné dilvody omezeni tohoto préva pak stanovi napf. zékon
o svobodném pfistupu k informacim v § 8b a2 § 12. Z ustanoveni § 8b odst. 1 vyplyvé, 2e
povinnosti povinnéhosubjektu je poskytnout zékladni udaje o osobé, jii poskytl veiejné
prostfedky. Ustanoveni § 8 odst. 2 za'kona o svobodném piistupu k informacim pak upravuje
vyjimky zodst. 1, a to vtom sméru, 2e odst. 1 se nevztahuje na poskytovéni veiejnych
prostiedkﬁ podle zékonﬂ v oblasti sociélni, poskytovéni zdravotni péée, hmotného
zabezpeéeni vnezaméstnanosti, stétni podpory stavebniho spofeni’ a stétni pomoci pii
obnové Uzemi. Budou-li poskytovény vrémci poskytnuti informaci podle § 8b odst. 1
informace, poskytuji se zékladni osobni iidaje vrozsahu: jméno, pfijmeni, rok narozeni,
obec, kde mé pfijemce trvaly pobyt, vyée, Ciéel a podminky poskytnutych vefejnych
prostfedki] (§ 8b odst. 3).
Zlinsky kraj hospodaﬁ s vefejnymi prostfedky. Co je tfeba rozumét pod pojmem "vefejné
prostfedky", zékon o svobodném pﬁstupu kinformacim neuvédi. Uréitou definici pojmu
"vefejné prostfedky“ obsahuje zékon é. 320/2001

Sb., o finanéni kontrole, ve znéni

pozdéjéich pFedpisEi, a to v § 2 pism. g) ve spojeni s pism. a) téhoi ustanoveni. Dle téchto
ustanoveni jsou vefejnymi prostfedky vefejné finance, véci, majetkové préva a jiné
majetkové hodnoty patfici stétu, stétni pfispévkové organizaci, stétnimu fondu, ilizemnimu
samosprévnému celku, méstské éésti hlavniho mésta Prahy, pfispévkové organizaci
Uzemniho samosprévného celku, pﬁspévkové organizaci hlavniho mésta Prahy nebo jiné
prévnické osobé zfizené k plnéni Ukolﬁ i vefejné sprévy zvléétnim prévnim piedpisem nebo

prévnické osobé ziizené na zékladé zvléétniho prévniho pFedpisu, ktera’ hospodafi

sveiejnvmi

prostfedky.

I

kdyi je Zlinskv kraj

subjektem

hospodaficim

svefejnymi

prostfedky, je dle jeho nézoru zapotfebi peélivé zvaiovat, zda se piedmétné ustanoveni bez
daiéiho vztahuje na véechny pfipady, jei lze podfadit pod pojem "poskytovéni veiejnych
prostfedkﬂ".
Z vyée zminéného § 8b odst. 3 déle vyplyvé, 2e se poskytuji Udaje 0 npfijemci“ veiejnych

prostfedki]. Pojem ,,pii'jemce“ neni vzékoné 0 svobodném pfistupu kinformacim bliie
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definovén, proto lze podpfirné vychézet z ustanoveni § 2 odst. 2 pism. c) zékona é. 130/2002
Sb., o podpore vvzkumu, experimentélniho vyvoje a inovacl z vefejnych prostredki]
a ozméné nékterych souvisejiclch zékonii, ve znéni pozdéjéich predpisﬁi, podle néhoi je

,,prijemce“ uchazeé, v jehoi prospéch bylo o poskytnuti podpory poskytovatelem rozhodnuto.
V obdobném pojeti je pojem ,,pii'jemce“ pouiivén i v jinych prévnich pfedpisech. Na zékladé

toho lze tedy mit za to, 2e ,,piijemcem“ je ten, kdo éerpé verejné prostfedky na zékladé
vlastni iédosti, kéemui vprlpadé zaméstnanci] Uzemnich samosprévnych celki), jimii
Feditel a vedouci odboriJ jsou, nedochézi. Pro podéni iédosti o éerpéni verejnych prostredkﬁ

jsou pro potencionélnl pﬁjemce stanoveny pfesné postupy, kdy se dbé predevéim na
transparentni a nediskriminaéni piistup. Uchazeé se na zékladé predem danych pravidel

a kritérii rozhodne, zda poiédé o verejné prostfedky a pak sdéli Udaje poiadované pro
poskytnuti verejnych prostredki] (véetné pﬁpadného souhlasu se zvefejnénim osobnich
iidajii). Vkontextu vvée uvedeného Krajsky Urad Zlinského kraje dospél kzévéru, 2e
zaméstnance Uzemnich samosprévnych celkﬂ nelze podrazovat pod pojem ,,pﬁjemce"
verejnych prostredkﬁ ve smyslu § 8b odst. 3 zékona o svobodném pristupu k informacim.
Vzhledem k tomu, 2e v daném pfipadé dochézi ke stretu dvou zékladnich prév a svobod, tj.

préva Zadatele na poskytnuti informaci na strané jedné a préva dotéenych subjektﬁ (Feditele
a vedoucich odboriJ) na ochranu jejich soukromi, posuzoval Krajsky Grad Zlinského kraje
(idle doporuéeni Ministerstva vnitra obsaieného vMetodickém doporuéeni Ministerstva
vnitra a Uradu pro ochranu osobnich Udajﬂ k poskytovéni informaci o platech praoovnikﬁ
povinnyoh subjektﬁ podle zékona o svobodném pristupu kinformacim zvefejnéném na

www.mvcr.cz)

tuto

vzéjemnou

kolizi

dvou

prév

z hlediska

proporcionality.

Zésada

proporcionality (primérenosti) se pouiivé vpripadeoh, kdy doohézi ke koliznimu stietu
zékladnich prév oi svobod sverejnvm zéjmem, respektive sjinymi zékladnimi prévy éi
svobodami (napf. na'|ez Ustavnilho soudu ze dne 13.8.2002, sp.zn. PLUS 3/02, publikovén
pod e. 405/2002 Sb., nélez Ustavniho soudu ze dne 12.10.1994, sp.zn. PLUS 4/94,
publikovén pod é. 214/1994 Sb., rozsudek Nejvyééiho sprévniho soudu ze dne 16.3.2010,
sp.zn. 1 As 97/2009-119, rozsudek Nejvyééiho sprévniho soudu ze dne 2.9.2010, sp.zn.
1 Ao 3/2010-161, rozsudek Soudniho dvora ES ve spojenych vécech C-92/09 a C-93/06).

Tato zésada v sobé zahrnuje posuzovéni m kritérii — principu zpfisobilosti naplnéni Uéelu
(vhodnosti), kdy se zvaiuje zésah z pohledu moiného naplnéni sledovaného iJéelu, principu
potrebnosti, kdy se posuzuje, zda je pouiit nejéetrnéjéi zpﬁrsob zvice moinych zpﬂsobfi,

a princip primérenosti, podle néhoi Ujma na zékladnim prévu nesmi byt neprimérené ve

vztahu kzamvélenému cili, tj. opatfeni omezujici zékladni lidské préva a svobody, jde—li

o kolizi s verejnym zéjmem, nesméji svymi negativnimi dﬁsledky presahovat pozitiva, které

pfedstavuje verejny zéjem na téchto opatrenich.

Jak vyplyvé z vyée uvedeného, stoji na strané jedné prévo dotéenych subjektili na ochranu
osobnosti a soukromi (él. 10 Listiny) a na strané druhé prévo iadatele na poskytovéni
informaci (él. 17 Listiny). Obé zminéné préva jsou zakotvena v Listiné, pﬁéemi prévo na
ochranu osobnosti a soukromi je chépéno jako ,,zékladni lidské prévo“, tj. obecné lidské
prévo, kdeito prévo na informace je v Listiné systematicky zarazeno mezi préva politické, tj.

jako prostiedek Uéasti na politickém iivoté stétu, priéemi neni vylouéeno, 2e miiie dochézet
ke konkurenci obou zminénych ustanoveni. Cl. 17 Listiny se tyké informaci viJbec, kdeito
él.10 odst. 3 Listiny jen informaci ,,o osobé“. Z toho lze dovozovat, 2e ustanoveni él. 10 odst.

3 je ve vztahu k él. 17 ustanovenim speciélnim (lex specialis). Cl. 10 odst. 3 Listiny je tfeba
vyklédat tak, 2e kaidy élovék mé prévo na utajeni informaci o sobé samém, a to konkrétné

osvém soukromi, pokud mu zékon neuklédé, aby tyto informace o sobé podal, resp.
nedovoluje, aby je nékdo ziskal i bez jeho souhlasu. Naproti tomu smyslem préva na
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informace je participace obéanské spoleénosti na vécech verejnych, tzn. informovani
verejnosti o fungovani verejné moci jako takové; je to pravo v politickém slova smyslu. Pravu
na informace odpovidé obecna povinnost, aby nikdo, koho k tomu neopravrruje zakon, a nad
miru, ve které ho ktomu opravﬁuje za'kon, nikomu v podéni informace nebranil. Pravo na

informace lze omezit predevéim v pripadé nezbytné ochrany pra'v a svobod druhych. Jak
vyplyvé z vyée uvedeného, lze Zadatelem poiadované informace (v rozsahu vyée
mimoradnych odmén véetné jejich zdGvodnéni) povaiovat za osobni Gdaje, které umoiﬁuji
dotéené subjekty konkrétné identifikovat z ekonomického hlediska, a to i z toho dGvodu, 2e
vypovidaji o jejich prijmech (viz rozsudek Soudniho dvora ES ve spojenych vécech C-92/09
a C-93/06). Ztohoto dGvodu jsou tyto Gdaje povaiovany za osobni Gdaje, které jsou pod
ochranou za'kona é. 101/2000 Sb.

Pri posuzovani zasady proporcionality se Krajsky Grad Zlinského kraje dale zabyval
primérenosti poiadovanych informaci a zajmem iadatele na poskytnuti informaci. V daném
pripadé iadatel v podané Zadosti neuvedl (zékon o svobodném pristupu kinformacim to
nevyiaduje) iadny dGvod ani za'jem, ktery poskytnutim informaci sleduje. V navaznosti na

tuto skuteénost je Krajsky Grad Zlinského kraje toho nazoru, 2e na strané Zadatele nebylo

zjiéténo, 2e by byl na poskytnuti informaci o vyplacenych odménach (véetné jejich
zdGvodnéni) verejny zajem. Krajsky Grad Zlinského kraje ma za to, 2e verejny zéjem na
kontrole hospodareni s verejnymi prostredky by mél byt dostateéné naplnén zverejﬁovanim
platovych hladin vra'mci Grednl hierarchie. Povinny subjekt se nechce legislativné a
vykladové spornym opravnénim na poskytnuti chranénych informaci podilet na vyvolavani

negativnich nalad ve spoleénosti, ani na vytvéreni atmosféry nevraiivosti vGéi jakékoliv

skupiné obéanG (GrednikGm).

Pokud jde o zhodnoceni moinych negativnich oi pozitivnich dopadG stretu obou vyée
zmirnénych prav, je Krajsky Grad Zlinského kraje toho nazoru, 2e v daném pripadé prevaiuji’
dopady negativni. Protoie nedaly dotéené subjekty (reditel a vedouci odborG) souhlas
s poskytnutim konkrétnich informaci (souhlas je zapotrebi dle zékona 6. 101/2000 8b.), mohl
Krajsky Grad Zlinského kraje postupovat tak, 2e bud‘ bude vGli dotéenych subjektG
akceptovat a uvedené informace neposkytne, nebo naopak vGli dotéenych subjektG, a tim
ipovinnost stanovenou zékonem <':. 101/2000 Sb. respektovat nebude a vystavi se riziku
moinych

nepriznivych dGsledkG s tim spojenych (napr.

rizeni pro

poruéeni zakona

6101/2000 8b., které by vGéi nému vedl Urad pro ochranu osobnich GdajG, pripadné
Zalobam ze strany dotéenych subjektﬁi). Podstatné je, 2e negativni dopady by musely snaéet
i samotné dotéené subjekty, které by byly nuceny doméhat se pripadné ochrany svych prav,
které jsou garantovéna a zaruéena Listinou a snééet to, 2e iadatelem poiadované informace
by neslouiily jen iadateli samotnému, ale v dGsledku povinnosti Krajského Gradu Zlinského
kraje zverejriovat poskytnuté informace na Gredni desce (§ 5 odst. 3 zakona o svobodném
pristupu k informacim) by se staly dostupnymi pro éirokou verejnost, a to bez ohledu na to,
aby se k pripadnému poskytnuti informaci jinym osobam mohl dotéeny subjekt vyjadrit a bez

toho, aby bylo zkoumano, zda i vjinych pripadech pri uplatnéni zasady proporcionality bude
pravo dotéeného subjektu na ochranu osobnosti a soukromi uprednostnéno pred pravem na

poskytnuti informaci. Odhlédnout nelze ani od skuteénosti, 2e poskytnuti predmétnych
informaci by v koneéném dGsledku mohlo byt nebezpeéim nejenom pro samotné dotéené
subjekty, ale také pro osoby jim bllzké, zejména jejich rodiny, déti, coi lze povaiovat za
nepripustny zésah do soukromi. Navic zverejriovénim téchto informaci mGZe dojit k rGzné
rivalité na pracoviétich a moinému vyrizovani si GétG (ze strany nevykonnych pracovnikG, ze
strany neGspéénych uchazeéG vybérovych rizeni, neGspéénych GéastnikG spravnich nebo
jinych rizenl, podrizenych pracovnikG apod.). Ke stejnym situacim mGZe dochazet i v rémci
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rodiny, e02 ve svém dGsledku povede k naruéeni mezilidskyoh vztahG na pracoviéti nebo

v rodiné. Odhlédnout nelze ani od skuteénosti, 2e u dotéenych osob mGZe dojit i k naruéeni
jejich vazeb v misté bydliété, protoie rada dotéenych subjektG iije na malych obcich a
méstech, kde se obecné vi, kde bydli, pracuji a jakou zastévaji funkci. 8 ohledem na moiné
neobjektivni vniméni takto ziskanych informaci (bez bliiéi znalosti véech relevantnich

skuteénosti) ze strany nékterych spoluobéanG mGie dojit ke zbyteénému negativnimu
pGsobeni na éleny jejich rodin (maniela, manielku, déti, rodiée apod.), nelze vylouéit i
moéné ékody na majetku. Stranou nelze ponechat ani tu skuteénost, 2e poskytnutim

predmétnych informaci by u dotéenych osob mohlo dojit i k nevhodnym dopadGm do oblasti

rizeni podrizenych pracovnikG (moiné demotivace) i do vztahG mezi dotéenymi osobami

navzajem.

Krajsky Grad Zlinského kraje vnima skuteénost, 2e dotéené osoby z titulu pGsobeni na pozici

reditele nebo vedouciho odboru musi poéitat sjistou mirou verejného pGsobeni (chovani

musi odpovidat etickym pravidlGm Grednika, musi prezentovat vysledky prace, nést

odpovédnost za kvalitu vykonavané éinnosti apod.). Maji-li véak byt poskytova'ny informace
tykajicl se jejich platu, povaiuji to za zasah do soukromi a odmitly ktomu dat souhlas.
Z toho lze dovozovat, 2e byly-Ii by takové informace Zadateli poskytnuty, prekroéilo by to

miru toho, co jsou ochotni snaéet. Nelze dovozovat, 2e verejné pGsobeni ma vsobé
zahrnovat i verejnou obhajobu a konkrétni vysvétlovéni kaidé jednotlivé éasti platového

ohodnoceni. Tento postoj nemGZe Krajsky Grad Zlinského kraje prehlédnout. Samotné
dotéené subjekty (respektive nékteri znich) primo vyjadrily i obavu z moiné nedGvodné
diskreditace své osoby. Krajsky Grad Zlinského kraje je toho nazoru, 2e zverejnéni GdajG
odotéenych osobéoh, respektive jejich majetkovych pomérech, musi odpovidat naléhavé

spoleéenské potrebé- a sledovanému zakonnému cili, nikoliv neopravnénym zajmGm tretioh
osob. Poiadavek jiné osoby, vdaném pripadé iadatele, je odGvodnén tehdy, prokaie-li
existenci naléhavého verejného zajmu, k éemui v daném pripadé nedoélo.

K aspektu verejného zéjmu na poskytovani, resp. zverejriovani GdajG o vyéi prijmG
zaméstnancG verejné sprévy pak Krajsky Grad Zlinského kraje poukazuje napr. i na
zakonnou Gpravu oblasti stretu zajmG podle zékona é. 159/2006 8b., o stretu zéjmG, ve
znéni pozdéjéich predpisG (dale jen ,,zékon o stretu zéjmG“). Tato pravni Gprava, které se
vztahuje i na okruh dotéenych subjektG, tj. reditele a vedouci odborG, kdy se jedné o verejné
funkcionare podle § 2 odst. 2 zakona o stretu zéjmG, uklada mimo jiné povinnost pravidelné
poda'vat oznameni o éinnostech, majetku, prijmech, darech a zavazcich podle § 9 a2 12
citovaného zakona. Vtomto oznémeni, které je verejné pristupné (viz § 13 odst. 2 zakona
o stretu zajmG), jsou povinni verejni funkcionari podle § 11 odst. 1 pism. a) mj. uvést i Gdaj

o Jakychkoliv penéiitych prijmech nebo jinych majetkovych vyhodéch .....

které ziskali

béhem vykonu funkce, priéemi citované ustanoveni zéroveri vyslovné uvédi, 2e ,,za penéiity

prijem nebo jinou majetkovou vyhodu se pro tento Géel nepovaiuji plat, odména nebo da/éi
né/eiitosti, na které ma vefejny funkcionéf na'rok v souvislosti s vykonem funkce podle
zv/éétn/ch prévn/ch predpisG“.
Odhlédne-li Krajsky Grad Zlinského kraje od pravnich predpisG vyééi pravni sily, tak zakony

voblasti odmériovani, zaméstnanosti nebo stretu zéjmG nesvédéi ve prospéch vykladu

absolutniho zverejrrovani informaci o platech nebo jeho jednotlivych sloikach. Zakonodarce

pri stretu Gstavniho prava na informace podle él. 17 odst. 1 Listiny a Gstavniho préva na
ochranu soukromi podle él. 10 odst. 2 a odst. 3 Listiny zohlednil specifické postaveni
nékterych prijemcG verejnych prostredkG. Ve vyluce se tak ocitla narokové plnéni z verejnych
prostredkG, kde nérok vznika ze zakona a sprévni organ nema prostor k vlastnimu uvéieni.
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Typicky tedy povinné subjekty neposkytuji informace o tom, komu a v jaké vysi byla priznana
dévka dGchodového pojisténi, davka sta'tni socialni podpory éi davka pomoci vhmotné
nouzi, nebo komu a vjaké vyéi byla vyplacena podpora vnezaméstnanosti. Je-Ii tedy
informace o vysi podpory v nezaméstnanosti povaiovana za informaci, kterou nelze dle

zakona o svobodném pristupu k informacim poskytnout, aékoliv je svou povahou prijmem,
ktery nahrazuje plat (mzdu), je to moiné ve vztahu kzaméstnancGm, jejichi zdroj prijmG
pochazi stejné jako podpora vnezaméstnanosti zverejnych rozpoétG, povaiovat za
diskriminaéni.

V névaznosti na vyée uvedené je tedy treba posuzovat, zda se povinnost informovat
o poskytovani verejnych prostredkG ve formé platu vyplaceného zaméstnancGm verejné

spravy (tim reditel a vedouci odborG bezpochyby jsou) skuteéné vztahuje i na pripady, kdy
jsou poskytovany informace o jeho vysi nebo o vyéi jeho jednotlivych sloiek, nebo je treba
zminéné ustanoveni § 8b odst. 1 zakona o svobodném pristupu k informacim vztahovat jen

na pripady, kdy dochézi k poskytovéni verejnych prostredkG za jinym Géelem (dotace, granty
apod.). Krajsky Grad Zlinského kraje je s ohledem na vyse uvedené toho nazoru, 2e verejny

za'jem na poskytovani informaci o subjektech, jimi byly poskytnuty verejné prostredky, je da'n

predevsim vpripadech, kdy jsou verejné prostredky poskytovany formou darG, dotaci,
grantG, verejnych zakazek apod., tedy kdy poskytnuté prostredky nejsou jakousi ,,primou
protihodnotou“ za odvedenou praci éi éinnost. Vtéchto pripadech je ze strany spoleénosti
s uréitosti dan i zvyseny zajem na celospoleéenské kontrole vynakladéni téchto prostredkG.

Tam, kde jsou verejné prostredky poskytova'ny (vyplaceny) jako odména za praci (plat), tedy
pravidelny prijem zaméstnance, tak jejich zverejnénim se poskytnou informace vypovidajici

ve vétsiné pripadG o veékeryoh majetkovych pomérech konkrétnich dotéenych subjektG. Mira
verejného zajmu na transparentnosti hospodareni s verejnymi prostredky je vtéohto
pripadech odlisné. Odméﬁ ovéni pracovnikG ve verejné spravé vyohazi ze zakoniku prace,
priéemi konstrukce platG je regulovéna jak timto predpisem, tak i narizenim vlady
é. 564/2006 8b., o platovych pomérech zaméstnancG ve verejnych sluibéch a sprévé, ve
znéni pozdéjsich predpisG, a taktéi katalogem praci. Jsou stanoveny platové tridy a platové
stupné, a to dle jasnych a transparentnich pravidel- Kromé toho je moiné vypléceni
osobniho priplatku (rozpéti je pravné vymezeno), popripadé je moino poskytovat odmény.

Pokud by zakonodérce zamyslel, aby ve verejné spravé bylo odmériovani verejné, uiil by
s nejvétsi pravdépodobnosti postup jiny — napr. ten, ktery vyuiiva pro odméﬁovani volenych
a uvolnénych funkcionérG Gzemnich samosprévnych celkG (narizeni vlady é. 37/2003 8b.).
V takovém pripadé by vse bylo pevné stanoveno a zverejnéno a pracovnici by do pracovniho
poméru vstupovali s védomim, 2e tyto informace budou verejné.

Krajsky Grad Zlinského kraje je dale toho nazoru, 2e § 8b odst. 1 zékona o svobodném
pristupu k informacim nelze vykladat bez navaznosti na zakon é. 101/2000 8b.a bez
navaznosti na Listinu. Pokud by tomu tak bylo, bylo by postaveni vsech zaméstnancG
verejné spravy, potaimo zaméstnancG vsech subjektG hospodaricich s verejnymi prostredky,
nerovnopravné ve vztahu kzaméstnancGm soukromého sektoru. Zatimco vyse platG

zaméstnancG ,,soukromého sektoru“ by byla zakonem chranéna, Gdaje nebyly poskytovany

a vztahoval by se na né reiim zakona é. 101/2000 8b., tak zaméstnanci z oblasti verejné
spravy, respektive zaméstnanci subjektG hospodaricich sverejnymi prostredky, by této
ochrany nepoiivali. Krajsky Grad Zlinského kraje je v névaznosti na vyse uvedené toho
na'zoru, 2e pokud by naznaéenym zpGsobem postupoval, doslo by zjeho strany k poruseni

jednoho ze zékladnich principG Listiny, a to principu vyjadreného vjejim él. 1, jei mimo jiné
deklaruje rovnost lidi v pravech, tzn., aby pri prévnim rozliéovéni v pristupu k uréitym pravGm

nebyl projev libovGle. Z toho lze dovozovat, 2e vsichni zaméstnanci, at’ jii z oblasti verejného
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nebo soukromého sektoru, maji prévo na to, aby se jim dostalo stejnych prav a aby jejich
pravGm byla poskytovana stejné ochrana bez rozdilu. Krajsky Grad Zlinského kraje, jak
vyplyva zvyse uvedeného, nepopira pravo iadatele na poskytnuti informaci, avsak pri
aplikaci zasady proporcionality dospél k zavéru, 2e v daném pripadé je treba postupovat tak,

2e bude uprednostnéna ochrana prév dotéenych subjektG.

Krajsky Grad Zlinského kraje se v souvislosti s timto zabyval smyslem ustanoveni § 11 odst.
1 pism. a) zakona o svobodném pristupu kinformacim. Podle tohoto ustanoveni mGZe
povinny subjekt omezit poskytnuti informace, pokud se tato vztahuje vyluéné k jeho vnitrnim

pokynGm a personélnim predpisGm. Co je treba rozumét vnitrnimi pokyny a personalnimi
predpisy, ze zékona o svobodném pristupu nevyplyvé. Lze tedy dovodit, 2e jde o predpisy
interniho charakteru, které se vztahuji kéinnosti povinného subjektu, tj. vdaném pripadé

Krajského Gradu Zlinského kraje. lnterni pokyny vsak nelze automaticky bez dalsiho podradit
pod akty, které nemohou byt poskytnuty, respektive, jejichi poskytnuti mGie byt na zakladé
spravniho uvéieni omezeno (ze zminéného ustanoveni plyne, 2e povinny subjekt ,,mG2e

omezit poskytnuti informace"). Nékteré interni akty, predevsim ty, které maji vztah
k pGsobeni Krajského Gradu Zlinského kraje navenek (napr. organizaéni rad), neni dGvod
neposkytovat. Na druhou stranu vsak nékteré interni akty reguluji vnitrni fungovani

Krajského Gradu Zlinského kraje, tj. jeho veskeré postupy, a u nich mGie byt da'n dGvod
k omezeni prava na poskytovéni informaci v nich obsaienych. Krajsky Grad Zlinského kraje

je toho nazoru, 2e takovym internim pokynem jsou napr. pravidla pro hodnoceni
zaméstnanoG Krajského Gradu Zlinského kraje nebo vnitrni platovy predpis. Z uvedeného
ustanoveni lze dovozovat, 2e pokud by se informace o platech bez daléiho poskytovaly,

ztrécelo by toto ustanoveni zékona smysl.

K aplikaci vsech vyse zminénych prévnich predpisG Krajsky Grad Zlinského kraje uvadi, 2e
s ohledem na ne zcela jednoznaénou pravni Gpravu, uprednostnil vdaném pripadé pra'vo
dotéenych subjektG, tj. reditele a vedoucich odborG, na ochranu soukromi. Postup Krajského
Gradu Zlinského kraje je moino vduchu zakladnich zasad éinnosti spravnich organG (pri
vydévani tohoto rozhodovéni ma Krajsky Grad Zlinského kraje postaveni spravniho orgénu)
povaiovat za postup, ktery se dotéenych subjektG primo dotyka, priéemi v takovém pripadé

mGie do jejich prav zasahovat jen vpripadech, kdy to zékon vyslovné stanovi, a to
v nezbytném rozsahu (§ 2 odst. 3 sprévniho radu).

Vykon verejné moci, pri kterém dochazi k zésahu do zakladnich prav osob, musi vidy obstat
z hlediska principu proporcionality. Ten vychézi z principu pravniho sta'tu, jeni je zaloien na

Gcté k pravGm a svobodam élovéka a obéana, e02 je deklarovéno v élanku 1 odst. 1 Ustavy

a neprimo pak i v élanku 4 odst. 1 Listiny (povinnosti mohou byt uklédany na zakladé

zakona, v jeho mezlch a pri zachovani zakladnich préva a svobod). Jelikoi v souéasné dobé
pra'vni Gprava nestanovl jednoznaénou povinnost zverejriovat Gdaje o platech (sam zékon
o stretu zajmG informace souvisejici s vykonem verejné funkce nepoiaduje a de facto je
chrani) je Krajsky Grad Zlinského kraje toho nézoru, 2e poskytnutim informaci by doslo
k neprimérenému zésahu do Gstavné zaruéenych prav dotéenych osob na ochranu soukromi
a osobnich GdajG.

Vnavaznosti na vyse uvedené rozhodl Krajsky Grad Zlinského kraje tak, 2e vsouladu
s ustanovenim

§

15

zakona

o

svobodném

pristupu

kinformacim

vydal

rozhodnuti

o odmitnuti éasti iédosti. Konkrétné pak odmitl poskytnout informace o vysi vyplacenych
mimorédnych odmén rediteli a vedoucim odborG v letech 2008 a2 2012.
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Pokud jde o éast Zadosti, v n12 jsou poiadovany informace tykajicl se hejtmana a naméstkG
hejtmana (body c) a d) iadosti), byly Zadateli poiadované informace poskytnuty v pripise
ze dne 26. zari 2012.

Pouéeni:

Proti rozhodnuti je moino podat do 15 dnG ode dne doruéeni odvolani k Ministerstvu vnitra,
a to podanim uéinénych prostrednictvim Krajského Gradu Zlinského kraje. Odvolani
se podava v 1 vyhotoveni.

lng. Ar nka edkova Pekarkova
vedou i odboru rizeni lidskych zdrojG

Vyhotovuie se:
1 x lng. Ludék Madéra
1 x spis Krajského Gradu Zlinského kraje
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