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C. j. MV-118934-5/ODK-2012
Praha 7. ledna 2013

Poéet listﬁ: 5/9

ROZHODNUTI

I

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly vefejné sprévy (déle téi jako
"odvolaci orgén“), jako nadfizeny orgén podle ust. § 16 a ve spojeni s ust. § 2O odst.
4 zékona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pﬁstupu k informacim, ve znéni pozdéjéich
pfedpisﬁ (déle jen ,,InfZ“), ve spojeni s ust.§ 178 odst. 1 zékona é. 500/2004 Sb.,
sprévni Féd, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ (déle jen ,,sprévni Féd“), ve spojeni s § 94
odst. 1 zékona é. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zFizeni), ve znéni pozdéjéich
pfedpisﬁl (déle jen ,,zékon o krajich“), rozhodlo podle § 9O odst. 1 pism. b) sprévniho
fédu o odvoléni lng. Lud’ka Madéry, narozeného 12. dubna 1943, bytem ti. 2. kvétna
4098, 760 01 Zlin (déle jako iadatel“ nebo uqdvolatel“), oznaéeném jako ,,Odvoléni
proti rozhodnuti sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po" ze dne 22. Iistopadu 2012,
podané dne 7 .prosince 2012, doruéené Zlinskému kraji dne 10. prosince 2012 (déle
jen ,,odvoléni“),
takto:

Rozhodnuti povinného subjektu — Zlinského kraje, Krajského ﬁfadu Zlinského
kraje — é. j. KUZL/72991I2012 (sp. zn. KUSPI57672/2012/§LZ/Po) ze dne

22. Iistopadu 2012, o éésteéném odmitnuti iédosti o poskytnuti informaci, s e

r u é i a véc se vraci povinnému subjektu k novému p r oj e d n é n i.
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Odﬁ vodnénk

Odvolacimu orgénu bylo dne 28. prosince 2012 pfedloieno Krajskvm Ufadem

Zlinského kraje odvoléni Zadatele proti
rozhodnuti povinného subjektu
6.]. KUZL/729912012 ze dne 22. Iistopadu 2012 spolu se souvisejici spisovou

dokumentaci.

Z pfedloienych dokumentﬁ vyplvvé, 2e se Zadatel dopisem ze dne 12. zéfi
2012 na zékladé |nfZ obrétil na Zlinskv kraj, Krajskv Ufad Zlinského kraje s Zédosti
0 poskytnuti informaci (povinnému subjektu byla Zédost doruéena téhoi dne).
V tomto podéni iadatel poiadoval poskytnuti nésledujicich informaci v tomto znéni:
v
Na zékladé zékona c. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim
iédém o informaci, jaké mimofédne’ odmény dostali vedouci odbord, fed/tel, hejtman
a néméstci hejtmana Krajského Ufadu Zlinského kraje vletech 2008 a2 2012.
U kaz'dé odmény Zédém o struény diivodjejiho udéleni a jeji vysi.

Na tuto Zédost povinny subjekt reagoval tim, 2e rozeslal dne 25. zéfi 2012
dotéenym zaméstnancﬁm a funkcionéfﬁm k podpisu pfedem naformulovanv

nesouhlas s poskytnutim osobnich Udajﬁ (tyto podepsané prohléseni jsou souéésti
spisu). Vsichni dotéeni pracovnici pfedloiené prohléseni podepsali, tj. ani jeden
zdotéenych pracovnikﬁl neposkytnul souhlas s poskytnutim osobnich Udajﬁ
v poiadované podobé.

Na za'kladé téchto prohléseni poskytnul dne 26. zéfi 2012 povinny subjekt

informace pouze o odménéch tvkajicich se hejtmana a néméstkﬁ hejtmana
Zlinského kraje, a to vtom rozsahu, 2e dotyéni Zédné mimofédné odmény ve
sledovaném obdobi neobdrieli. Do zbytku poiadovanvch informaci (tj. vyse
mimofédnych odmén vedoucich odbori] a feditele Krajského Ufadu Zlinského kraje)

vydal povinny subjekt dne 26. zéfi 2012 rozhodnuti o éésteéném odmitnuti.
Vodﬁ vodnéni tohoto rozhodnuti povinny subjekt uvedl, 2e prévo na informace se

v tomto pﬁpadé dostalo do stfetu s prévem na ochranu soukromi. Povinny subjekt si
vyiédal souhlas dotéenvch osob s poskytnutim osobnich Udajﬁ , avsak tento souhlas
nebyl ani vjediném pfipadé dén. Ztoho dﬁvodu povinny subjekt vyuiil testu
proporcionality, aby tak vyfeéil kolizi zminénych zékladnich prév resp., které prévo

vtomto pfipadé by mélo ustoupit kterému. Povinny subjekt dosel knézoru, 2e

v daném pﬁpadé pfevaiuji negativni dopady zésahu do pra'va na ochranu soukromi
pFed nenaplnénim préva na informace. Krajskv Ufad Zlinského kraje se proto
rozhodnul neposkytnout poiadované informace.
Zadatel nesouhlasil se zpﬁsobem, jakym se povinny subjekt vypofédal sjeho
Zédosti a podal dne 8. ﬁjna 2012 odvoléni proti pfedmétnému rozhodnuti. Odvolatel

v ném uvedl, 2e povinny subjekt naprosto ignoroval rozsudek Nejvyssiho soudu (déle
jen ,,NSS“) 5 As 57/2010 ze dne 27. kvétna 2011 i rozsudek Krajského soudu v Brné
29 A 41/2011 ze dne 27. dubna 2012. Zadatel s ohledem na citované rozhodnuti
navrhuje, aby nadﬁzeny orgén jednoznaéné pfikézal povinnému subjektu
poiadované informace v plném rozsahu poskytnout.
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Ministerstvo vnitra jako nadfizeny orgén posoudil némitky Zadatele a shledal je
dﬁvodnymi. Vydal proto dne 5. Iistopadu 2012 rozhodnuti, evidované nadﬁzenvm
orgénem pod é. j. MV-118934-2/ODK—2012, kterym zrusil rozhodnuti povinného
subjektu ze dne 26. zéfi 2012 o éésteéném odmitnuti informaci a véc vrétil
povinnému subjektu, Zlinskému kraji, k novému projednéni. Ministerstvo vnitra se

kritioky vyjédfilo k restriktivnimu zplisobu, jakym si povinny subjekt vyloiil pojem

pfijemce vefejnych prostfedkd a déle také k Uéelové provedenému testu
proporcionality, ktery mél povinnému subjektu odpovédét na otézku, které prévo
(zéjem) je vtomto pﬁpadé pfednéjsi. Odvolaci orgén taktéi potvrdil oprévnénost
némitek iadatele tykajici se odpovidajicich soudnich rozhodnuti.

Povinny subjekt éetfenou véc znovu projednal, a to se shodnym, vysledkem.

Rozhodnutim povinného subjektu ze dne 22. Iistopadu 2012, é. j. KUZL/72991/2012,
tak doslo kopétovnému éésteénému odmitnuti Zédosti o informace ve stejném
rozsahu jako v pfedchozim rozhodnuti. Argumentace povinného subjektu nedoznala
zmén oproti pfedchozimu rozhodnuti. Povinnv subjekt konstatoval, ie se neztotoinil

s nézorem vyjédfenym v rozhodnuti Nejvyssiho sprévniho soudu (déle jen ,,NSS“)
é. j. 5 As 57/2010 — 79 ze dne 27. kvétna 2011. Povinny subjekt, ktery své argumenty
opiré i o ,,Metodické doporuéeni Ministerstva vnitra a Ufadu pro ochranu osobnich

Udajl) k poskytovéni informaci o platech pracovnikd povinnych subjektd podle zékona

o svobodném pfistupu kinformacim“, provedl novv test proporcionality, kdy vsak

dostateéné nepfihlédl k vytkém a doporuéenim nadfizeného orgénu.
Zadatel, nespokojen snovvm rozhodnutim povinného subjektu, podal dne
7. prosince 2012 dalsi, v této véci ji2 druhé, odvoléni (doruéeno povinnému subjektu

10. prosince 2012). Vném odvolatel opét iédé, aby nadfizeny orgén pﬁkézal
povinnému Zédost nové vyfidit, tedy poiadované informace vplném rozsahu
poskytnout. Odvoléni spolu spfislusnym spisovvm materiélem bylo pfedloieno
dopisem ze dne 21. prosince 2012 nadfizenému orgénu - Ministerstvu vnitra
(doruéeno dne 28. prosince 2012). V prﬁbéhu rozhodovéni nadFizeného orgénu (tedy

pFedtim, nei bylo toto rozhodnuti vydéno) doruéil dne 8. ledna 2012 iadatel skrze
povinny subjekt podéni nazvané ,,doplnék kodvo/éni proti rozhodnuti sp. zn.

KUSP/57672/2012/RLZ/Po,

é.

j.

KUZL/72991/2012“,

které

rozhodnuti NSS sp. zn. 1 As 169/2012 ze dne 6. prosince 2012.

obsahovalo

kopii

Ministerstvo vnitra pfedné dovodilo svou vécnou pﬁsluénost krozhodnuti
opodaném odvoléni, a to spfihlédnutim kpFedmétu Zédosti, resp. k povaze
poiadovanvch informaci (dotazy tykajici se personélnich zéleiitosti Zlinského kraje,
zejména odméﬁovéni jeho vedoucich zaméstnancﬂ zafazenych do Krajského Clfadu

— konkrétné vedoucich odborﬁ Krajského Ufadu a Feditele Krajského UFadu), jei
nepochybné spadaji do samostatné pﬁsobnosti kraje. Vtéto souvislosti je tFeba
sohledem na ustanoveni § 178 odst. 1 sprévniho Fédu ve spojeni s§94 odst.
1 zékona o krajich konstatovat, 2e nadfizenym orgénem kraje je Ministerstvo vnitra.
Ministerstvo vnitra déle konstatuje, 2e odvoléni bylo podéno véas, tj. ve lhﬁté
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stanovené v§83 odst. 1 sprévniho fédu ve spojeni s § 20 odst. 4 lnfZ, jelikoi

napadené rozhodnuti bylo odvolateli doruéeno dne 27. Iistopadu 2012 (jak vyplyvé

z pﬁloiené doruéenky) a odvoléni bylo povinnému subjektu odesléno dne 7. prosince
2012. Patnéctidenni lhfita pro podéni odvoléni by pFitom uplynula dnem 12. prosince
2012, takie je moiné konstatovat, 2e odvoléni bylo podéno véas.
Odvoléni rovnéi obsahuje vsechny zékonem poiadované néleiitosti (srov.

§ 37 a § 82 odst. 2 sprévniho Fédu).

Na tomto misté se odvolaci orgén vyjédfi také k veskrze procesni
problematice, tedy vjakém postaveni se nachézeni osoby, o jejichi platy se
v Zédosti jedné. V minulém rozhodnuti se odvolaci orgén spokojil s tim, 2e dotéenym

pracovnikfim (tedy tém, jejichi plati] se Zédost o informace tyké) pfiznal statut

Uéastnikﬁ Fizeni s tim, ie nedojde-li k zésahu do jejich prév a povinnosti, pak neni
nezbytné jim takové rozhodnuti pFimo doruéovat. Nadfizeny orgén vsak ve svétle
nové vydaného usneseni Méstského soudu v Praze (usneseni é. j. 8A 42/2012-51 ze
dne 7. Iistopadu 2012) do budoucna nebude dotéené osoby povaiovat za Uéastniky
ﬁzeni, nebot’ uvedeny soud ve shodné véci dovodil, 2e tyto osoby nejsou Fizenim
o iédosti o poskytnuti informace nijak dotéeny na svych prévech a tudii jim

nepfinéleii statut Eiéastnika fizeni (k podrobnéjsimu rozboru dfivodﬁ odkazujeme na

znéni uvedeného usneseni).

Nésledné Ministerstvo vnitra pfezkoumalo napadené rozhodnuti, a to
z hlediska jeho souladu s prévnimi pfedpisy a v rozsahu némitek odvolatele doslo
k pfezkumu jeho sprévnosti (srov. ust. § 89 odst. 2 sprévniho Fédu). Ministerstvo
vnitra déle konstatuje, 2e napadené rozhodnuti povinného subjektu obsahuje
veskeré néleiitosti stanovené sprévnim fédem pro sprévni rozhodnuti (srov. ust.
§ 68 sprévniho fédu). Povinny subjekt dostateéné osvétlil postoje i odﬁvodnil

jednotlivé myslenkové postupy, které vedly k vydéni rozhodnuti.
Povinny subjekt zaloiil své rozhodnuti o éésteoném odmitnuti’ pfedevsim na

znovu provedeném testu proporcionality a déle na tvrzenich, které vychézeji
znesprévného porozuméni zkoumané problematiky. NadFizeny orgén se proto
v prvé éésti (|||./a) bude vénovat testu proporcionality, v druhé éésti (llL/b) se dotkne
argumentace, kterou povinny subjekt opfel o Metodické doporuéeni Ministerstva

vnitra (tedy nadiizeného orgénu) a koneéné ve tfeti’ éésti (III./c) se odvolaci orgén
vyjédfi kvyznamu soudnich rozhodnuti nejvyssich soudﬁi i k potenciélnim rizikﬁim,
které povinny subjekt zmiﬁuje v souvislosti s poskytnutim poiadované informace.

lll./a
K samotnému testu by v Uvodu chtél nadfizeny orgén poznamenat, 2e povinny
subjekt vychézi ze systematicky nesprévného vychodiska - tim, 2e se povinny
subjekt rozhodnul provést test proporcionality, paradoxné dévé najevo, 2e akceptuje
prévni nézor NSS (rozsudek ze dne 27. 5. 2011, c':. j. 5 As 57/2010 - 79) nejen
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ohledné vykladu § 8b lnfZ, ktery vsak ten samy povinny subjekt ve zbylé éésti textu

opakované zpochybﬁuje, a proti kterému se vyhraﬁuje.
V tomto judikétu totii Nejvyssi sprévni soud dovodil, 2e ,,zaméstnanec, jemui
je odména za préci (plat) vyplécena z vefejnych rozpoétz), je pfijemcem vefejnych

prostfedkz) podle § 8b odst. 1 zékona 6. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu

k informacim. informace o konkrétn/ odméné takového konkrétniho zaméstnance,
a to véetné jeji vyée, je proto povinny subjekt povinen poskytnout v rozsahu

vymezeném § 8b odst. 3 citovaného zékona.“ Nejvyési sprévni soud tedy dosel

k zévéru, 2e musi byt bezvyjimeéné poskytované informace o odméné za préci
u vsech zaméstnanci‘) placenych z vefejnych rozpoétfi a to bez ohledu na povahu

a vysi takové odmény.
Teprve vpozdéjsich rozhodnutich Nejvyssi sprévni soud pfipustil moinost

zvéiit i odchyleni se od citovaného judikétu s ohledem na skuteénost, 2e
v dané véci dochézi ke stFetu Ustavné zaruéenych prév na svobodny pﬁstup
k informacim a na ochranu osobnich Udajﬁ a je tak tfeba dét napf. na zékladé testu
proporcionality prostor na posouzeni, které z téchto Ustavnich prév mé s ohledem na

skutkovy stav véci pfednost.

Povinny subjekt vosobé Krajského Ufadu Zlinského kraje vzhledem ke
stélému nesouhlasu véech oslovenych pracovnikﬁ se rozhodi zopakovat tzv. test
proporcionality, ktery mé za Ukol objasnit, které z dotéenyoh ustavnioh prév [prévo na
ochranu soukromi die él. 10 Listiny zékladnich prév a svobod (déle jen ,,Listina“)

nebo prévo na informace (an. 17 Listiny)] mé v daném pfipadé pfednost, resp. zda
pfevaiuje vefejny zéjem na poskytnuti poiadované informace nad Ustavni ochranou

soukromi a osobnich Udajﬁ i. Provedeni tohoto tzv. testu proporcionality se pFitom
sestévé ze tfi postupnych krokii, jak dovozuje judikatura Ustavniho soudu (srov.
citace nélezﬁi Ustavniho soudu zeldne 26. kvétna 2009, sp. zn. Pl. US 40/08
a ze dne 9. Fijna 1996, sp. zn. Pl. US 15/96). Tyto tFi kroky spoéivaji v posuzovéni
vhodnosti, potfebnosti a vporovnéni zévainosti (pfiméienosti) stfetévajicich se
Ustavnich prév.

V rémci

hodnoceni

kritéria

vhodnosti

povinny

subjekt

namité

nejen

nadfizenému orgénu, 2e pracovni postaveni dotéenych pracovnikﬁ (vedouci odborﬁi,
Feditel) nezvysuje jisté oprévnény dfivod kontroly veFejnych prostfedki], nebot’ tyto
osoby nerozhoduji o majetkovych dispozicich kraje, pouze plni Ukoly mu uloiené
orgény kraje. Odvolaci orgén tento argument, kdy povinny subjekt odpiré pFiznat

vedoucim odborﬁi a dokonce Fediteli jakékoliv rozhodovaci pravomoci, oznaéuje za
nediistojny, nebot’ jii z pouhého popisu kompetenci jednotlivych odborfi je zfejmé, 2e

tomu tak neni. Vedouci odborfi i Feditel krajského Ufadu nepochybné ,,plni zadané
Uko/y‘, ale povinny subjekt opomnél dodat, 2e mnohdy se jedné o Ukoly obecné
formulované, jejichi provedeni je plné v rukou krajského Cifadu, jeho Feditele a

jednotlivych vedoucich odborfi.

Kritérium potfebnosti povinny subjekt postavil na existenci zékona o stfetu

zéjmi] (z. é. 159/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pFedpisfi, déle jen z. o stfetu zéjmﬁ),

ktery mifi do stejné oblasti (kontroia vefejnych prostfedkﬁ), avsak platy vefejnych
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funkcionéfﬁi (dle tohoto zékona jsou dotéeni zaméstnanci vefejnymi funkcionéfi)

nepodléhaji povinnosti zvefejnéni. Povinny subjekt na zékladé toho dochézi
k nézoru, jestliie jedna norma zvefejnéni platu téchto pracovnikﬁ nevyiaduje, pak
dle jeho nézoru neni ani potfebné zvefejnit platy podle jiného zékona. Povinny
subjekt tedy tvrdi, 2e na z. o stfetu zéjmﬁ lze pohliiet jako na speciélni Upravu k lnfZ
a aplikovat tak prévni zésadu lex specialis derogat generalis (zvléstni Uprava se
pouiije pied normou obecnou). Oba zékony jsou vsak pfedpisy shodné prévni sily
mifici do rilznych (byf podobnych oblasti) a z Zédného ustanoveni nevyplyvé, 2e by
mél byt z. o stfetu zéjmﬁ aplikovén pfednostné pfed lnfZ, jako to udélal povinny
subjekt. Nadfizeny orgén nesouhlasi ztéchto dﬁivodfi s dosaienym zévérem
povinného subjektu, 2e neni déna potfebnost tuto informaci poskytnout.
Povinny subjekt déle v rémci testu proporcionality - zkouméni kritéria
pfiméfenosti - argumentuje i nesouhlasem dotéenych pracovnikﬁi sposkytnutim
informace. Ktomu vsak nadfizeny orgén upozorﬁuje na nepochopeni vyznamu a
procesniho mista institutu vyjédfeni se k Zédosti. Toto vyjéidfeni totii slouii
pfedevsim ke zjisténi, zda bude nutné provést test proporcionality - jestliie dotéeny
pracovnik souhlasi s poskytnutim vyse svého platu, pak neni zapotfebi provédét

tento test, jestiiie naopak nesouhlasi, pak povinny subjekt pﬁstoupi kprovedeni

tohoto testu, pfiéemi pro hodnoceni vyjédfeni ui v tomto testu neni’ misto. Jinymi
slovy povinny subjekt k provedeni testu proporcionality vyjédfeni dotéenych osob
nejen nepotfebuje, ale i nemﬁie (nesmi) vyuiit.

Povinny subjekt usoudil, 2e poskytnuti iidaje o vysi platu a odmény vedoucich

zaméstnancﬁ vefejné sprévy zasahuje do jeho soukromi a uiitim testu
proporcionality na stfetévajici se prévo na informace a prévo na ochranu osobnich
Udajﬁ i dovodil, 2e prévo na ochranu osobnich Lidajﬂ v daném pfipadé pfevaiuje nad
prévem na informace. Zévér, 2e v tomto pfipadé mé pFednost prévo na ochranu
osobnich Cidajilke kterému dosel povinny subjekt, je uéinén na zékladé nesprévného
provedeni a vyhodnoceni testu proporcionality.

Nadfizeny sprévni orgén by réd vyuiil tento prostor i pro jakési “obiter dictum",

ve kterém povinnému subjektu sdéluje v souladu s rozsudkem Krajského soudu
v Praze ze dne 27.06.2012, éj. 45 A 4/2012 - 76, 2e rozhodujicimi kategoriemi pfi
provédéni testu proporcionality je v takovém pfipadé jednak postaveni osoby, které
byly vefejné prostfedky vyplaceny, a déle charakter a vyse poskytnuté ééstky. To

znamené, 2e je moiné v rémci provedeni tohoto testu dojit napF. kvysledku, 2e

u vyse postavené osoby v rémci hierarchie Krajského UFadu je nutné poskytnout
veskeré sloiky platu, kdeito u niie postavenych osob napF. jen vyse odmén, které
byly danému pracovnikovi vyplaceny. Takovy postup i dosaZené zévéry
ospravedlﬁujici tento rozdilny pfistup vsak musi byt Fédné odﬁvodnén, mimo jiné
i tim, 2e u kaidé osoby bude uveden popis jeji’ pracovni néplné, ze kterého bude

dostateéné zfejmy rozdilny vliv jednotlivych pozic na naklédéni s vefejnymi
prostfedky.
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V druhé césti se odvolaci orgén chce zabyvat argumentem povinného
subjektu, ktery své zévéry podloiil odkazem na ,,Metodické doporuéeni Ministerstva
vnitra a Ufadu pro ochranu osobnich Udaji/ k poskytovéni informaci o p/atech

pracovnikd povinnych subjekt!) podle zékona o svobodném pfistupu k informacim“.
Nadfizeny orgén oceﬁuje pfistup a snahu povinného subjektu, nicméné se

nedomnivé, 2e povinny subjekt dostateéné porozumél tam uvedenym informacim.
V metodice je Feéeno, 2e: V pfipadé zaméstnancd, ktefi nemaji iédnou rozhodovaci
pravomoc a ani nedisponuji s vétsimi objemy vefejnych prostfedkd, bude zpravidla
vefejny zéjem na zpfistupnéni Udaje o jejich platu neporovnate/né mensi a ochrané

tohoto osobniho Udaje bude moiné dét pfednost. Za pomoci argumentu opaku pak

mﬁ ieme prohlésit, 2e éim vice rozhodovacich pravomoci nebo vétsi dispozici

s vefejnym majetkem je spojeno s danou pracovni pozici, tim vice pfevlédé zéjem na

poskytnuti informace (prévo na informace) nad prévem na ochranu osobnich Udajﬁ .
Je nepopiratelné, 2e spracovni pozici Feditele Krajského Uradu nebo vedoucich
odborﬁ je spojena znaéné rozhodovaci pravomoc, nesrovnatelné napr. s rozhodovaci

pravomoci fadovych pracovnikfi (referentﬁ) tohoto Lifadu.

Lze taktéi odkézat i na nézor, 2e: jedné-li se o vefejného funkcionéfe podle
§ 2 odst. 1 zékona o stfetu zéjmﬁ, bude tfeba Udaj o vyéi platu (mzdy) nebo odmény
v drtivé vétéine" pfipadt’: poskytnout, nebot’ v téchto pfipadech Ize presumovat, z'e
vefejny zéjem na pfistupnosti takové informace v podobé vefejné kontroly povinnych

subjektd pfevafuje nad ochranou soukromi daného zaméstnance (str. 4 - 5
metodické doporuéeni). Na zékladé Iogického argumentu podobnosti pak Ize
dﬁvodné predpoklédat, 2e u vedoucich iirednikfi Uzemnich samosprévnych celkfi,

ktefi dle z. o stfetu zéjmﬁ spadaji pod oznaéeni vefejny funkcionéi‘ (§ 2 odst. 2 pism.
e), taktéi pfevlédé zéjem na poskytnuti informace. Povinny subjekt tato tvrzeni nijak
nezahrnul do svych Uvah, i kdyi jsou, dle nézoru odvolaciho orgénu, kliéové pro
Fédné provedeni testu proporcionality.

Ill./c
Treti éést rozhodnuti poslouii nadfizenému orgénu k vyzdviieni mnohokrét
opakovanému vyznamu soudnich rozhodnuti nejvyssich soudﬁi. I odvolatel v odvoléni
sprévné namité, 2e povinny subjekt se nevypofédal s diametrélné odlisnym
rozhodnutim Nejvyésiho sprévniho soudu (déle jen ,,NSS“) c. j. 5 As 57/2010 — 79 ze
dne 27. kvétna 2011, ktery vnaprosto shodné Fesené véci, tykajici se odmén
vyplacenych zrozpoétu statutérniho mésta Zlin jako Uzemniho samosprévného
celku, vyjédfil mimo jiné vtom smyslu, 2e prévo na ochranu osobnich Udajil neni
neomezené a stanov/'-Ii pak zékon povinnost poskytnout nékteré osobni lJdaje ﬁinak
chrénéné zékonem o ochrané osobnich Udajﬁ ), jedné se o jejich poskytnuti podle
préva, tj. o poskytnuti oprévnéné jinak, nei 2e prohlésil, 2e se s dﬁisledky tohoto
rozhodnuti neztotoiﬁuje. NadFizeny orgén mé za prokézané, 2e povinny subjekt si je
védom existence tohoto rozhodnuti a vjeho Limyslném pfehliieni a sniiovéni
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vyznamu spatfuje flagrantni poruseni zékladnich zésad éinnosti sprévnich orgénﬁ

podle sprévniho Fédu.
Odvolaci orgén si je taktéi védom, 2e cesky prévni Féd neni zaloien na
systému prévné zévaznych precederjtﬁ jakoito pramenfi préva ve formélnim smyslu
(ponechévéme stranou rozhodnuti Ustavniho soudu), aékoliv zévéry a rozhodnuti
zvlésté nejvyssich soudﬁ jsou vseobecné prijiména a nésledovéna. Zpoiadavku
jednotné aplikace préva orgény verejné moci vsak nelze uéinit jiny zévér nei ten, 2e
sprévni orgén je vzésadé vidy povinen respektovat prévni nézory vyjédfene
v rozhodnutich (pfinejmensim) nejvyssich soudnich instanci, tedy Nejvyssiho
sprévniho soudu a Nejvyssiho soudu, jejichi Ukolem je mj. sjednocovéni judikatury
na pfislusnych iisecich préva (Ustavni poiadavek soudniho pfezkumu Ukonfi

sprévnich orgénﬁ, navic svém dﬁsledku — a zjednodusené Feéeno — fakticky
podrizuje sprévni orgény pfi interpretaci prévnich norem soudni moci). Poiadavek na

respektovéni prévnich nézorﬁ soudﬁi sprévnimi orgény je ostatné dovoditelny i ze

zékladnich zésad éinnosti sprévnich orgénfi, predevsim zustanoveni § 2 odst.
4 sprévniho fédu, podle néhoZ sprévni orgén dbé, (...) aby pr'i rozhodovéni skutkové

shodnych nebo podobnych pfipadi‘) nevznikaly neddvodné rozdily. Obé vyse

zminéné rozhodnuti poukazuji na stfet popisovanych Ustavnich prév, ale zdfirazﬁuji,
2e mechanické ochrana préva na ochranu soukromi neobstoji pfed oprévnénym
poiadavkem préva na informaci. Povinny subjekt, zdé se, véak dostatecné reflektuje

pouze prévo na ochranu soukromi. Odvolaci orgén proto nesouhlasi se zévéry, které
povinny subjekt vyslovil k citovanému rozhodnuti NSS.
Odvolatel ke svému doplnéni odvoléni ze dne 8. ledna 2012 pFipojiI i rozsudek

Nejvyséiho sprévniho soudu c. j. 1 As 169/2012-38 ze dne 6. prosince 2012, ve
kterém se NSS zabyval kasaéni stiinosti do rozhodnuti Krajského soudu v Praze,
ktery se zabyval témér shodnou problematikou, které je Fesena vtéto véci - tedy
poskytnutim informace v podobé platﬁi a odmén vedoucich odborfi Méstského Ufadu.

Oba soudy, Krajsky soud v Praze i NSS, dosly ke shodnému zévéru, 2e vtomto
pfipadé je poskytnuti poiadovanych informaci po prévu, a to na zékladé stejné

metody - tedy pouiiti testu proporcionality. Zdfirazﬁ ujeme, 2e se vdaném pFipadé
jednalo o pracovniky (vedouci odborﬁi) méstského Ufadu obce s rozsifenou
pﬁsobnosti. Odvolaci orgén mé za nepochybné, 2e vedouci odborﬁi Krajského Liradu
(o Fediteli (ifadu ani nemluvé) jsou nadéni sirsimi rozhodovacimi pravomooemi nei
vedouci odborﬁ MU, a i presto oba soudy shodné potvrdily pfevahu zéjmu na

poskytnuti informace pied ochranou osobnich Udajﬁ i. Odvolaci orgén se proto téZe

povinného subjektu, na zékladé éeho se domnivé, 2e jim provedeny test
proporcionality obstoji a na zékladé éeho si povinny subjekt dovoluje opakované
zpochybﬁovat zévéry a tvrzeni vyssich soudnich instanci.
Z hlediska vyse uvedenych skuteénosti tedy dospéi odvolaci orgén
k nespornému presvédéeni, 2e povinny subjekt v napadeném rozhodnuti nesprévné

provedl test proporcionality, na zékladé éehoi dosel kjim sledovanym a tedy

neodpovidajicim a nesprévnym vysledkﬁm. Pfi formulovéni svych zévérfi se Umyslné

vyhyba’ zésadnim skutecnostem a zévérﬁm, které opakované vdané véci vyslovil
Nejvyési sprévni soud i Krajské soudy.
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Povinny subjekt a opiré svﬁj postoj i na, dle jeho nézoru, oprévnénych
obavéch dotéenych osob, Ze by poskytnuté osobni Udaje v podobé vyse pfijmfi
mohly byt zneuiity proti témto osobém. K tomu odvolaci orgén poznamenévé, 2e
obavy z pripadného zneuiiti poskytnutych informaci nejsou dostateénym dﬁivodem
pro upiednostnéni préva na ochranu majetkovych pomérﬁ, nebot’ v pfipadé zneuiiti

poskytnutych informaci poskytuje prévni réd dotéenym osobém jiné prostredky
ochrany (napf. ialobu na ochranu osobnosti).

IV.
Ministerstvo vnitra proto sohledem na vyse uvedené tvrzeni uzaviré, 2e
rozhodnuti povinného subjektu o neposkytnuti poiadované informace vpodobé

mimorédnych odmén véetné jejich zdﬁlvodnéni u vedoucich odborfi, Feditelfi a

néméstkfi Krajského Ufadu Zlinského kraje, je nutné podle § 90 odst. 1 pism. b)
sprévniho Fédu zrusit a véc vrétit povinnému subjektu k novému projednéni.

Pouceni

o opravném

prostfedku:

Proti tomuto rozhodnu___ti_se podle § 91 odst. 1 sprévniho Fédu, ve spojeni

s § 20 odst. 4 lnfZ, nelze odvolat.
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Rozdélovnik:
1.

2.
3.
4.

Pisemné vyhotoveni rozhodnuti bude (po nabyti prévni moci s vyznacenim doloiky prévni moci)
doruceno do vlastnich rukou (s dodejkou) povinnému subjektu — Zlinskému kraji, Krajskému Ufadu
Zlinského kraje, Odboru fizeni Iidskych zdrojﬁi, tr. Tomése Bati 21, 761 9O Zlin; k sp. zn.

KUSPl57672/2012/ﬁ LZ/Po.
Stejnopis rozhodnuti bude dorucen prostrednictvim datove schrénky povinnému _subjektu —
Zlinskému kraji, se sidlem tr. Tomése Bati 21, 761 90 Zlin; sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po.
Stejnopis rozhodnuti bude dorucen do vlastnich rukou (s dodejkou) odvolateli — lng. Lud’ku
Madérovi, bytem ti. 2. kvétna 4098, 760 01 Zlin.
Stejnopis rozhodnuti ziistévé souéésti kopie spisu uioiené u Ministerstva vnitra.

Vyrizuje: Mgr. Vilém Stejskal
tel. c;
974 816 450
e-mail:
vi|em.stejska|@mvcr.cz

