II Kraisky’ (lfad
Zlinského kraje

Véieny pan
lng. Ludék Madéra
tf. 2. kvétna 4098
760 01 Zlin

Odbor Fizeni lidskych zdrojﬁ

DATUM
2s. 1. 2013

SPISOVA ZNACKA
KUSP/57672/2012/l-’€LZ/Po

CiSLO JEDNACi
KUZU6036/2013

OPR. UREDNI OSOBA
lng. Mgr. Jana Popelkové

ROZHODNUTi
Krajsky Ufad Zlinského kraje, odbor fizeni lidskych zdrojﬁ, jako orga'n pﬁsluény podle § 67
odst. 1 pism. g) zékona é. 129/2000 Sb., 0 krajich, ve znéni pozdéjéich pFedpisU (déle jen
,,zékon o krajich“), a jako povinny subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zékona é. 106/1999 Sb.,

o svobodném pﬁstupu k informacim, ve znéni pozdéjéich pFedpisG (déle jen ,,za'kon
o svobodném pfistupu k informacim“ nebo ,,|nfZ“), vydévé ve smyslu § 15 odst. 1 lnfZ ve véci
Zédosti lng. Lud’ka Madéry, nar. 12. 4. 1943, bytem ti. 2. kvétna 4098, 760 01 Zlin,
doruéené dne 12. 9. 2012, o poskytnuti informaci o vyéi mimofédnych odmén, které dostali:
a) vedouci odborﬁ 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:

informaciodle
iédostze
pana lng. Lud’ka Madéry ze dne 12. 9. 2012 o poskytnuti informaci
se dle § 8a
a§ 15 odst. 1 zékona o svobodném pﬁstupu kinformacim a § 5 odst. 2 zékona

é.
c": 101/2000 Sb., o ochrané osobnich ﬁdaj ﬁ,ve znéni pozdéjéich piedpisﬁ,
éésteéné odmité v bodech
—v
bodech a)
a) aa b).
b)-

Krajsky Ufad Zlinského kraje
ti. Toméée Bati 21
751 9O Z|in

K301 70391320
tel.: 577 043 111, fax: 577 043 202
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IKraiskv urau
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OdE/vodnéni:
I

Dne 12. 9. 2012 obdriel Krajskv UFad Zlinského kraje (déle jen ,,krajsky Ufad" nebo ,,povinny
subjekt“) iédost pana lng. Lud’ka Madéry (déle jen ,,2adate|“) o poskytnuti informaci. Zadatel
poiadoval informace o vvéi mimofédnych odmén, které dostali vedouci odborﬁn a feditel

Krajského Ufadu Zlinského kraje, a déle hejtman a néméstci hejtmana Zlinského kraje
v letech 2008 a2 2012. U kaidé odmény Zédal o uvedeni struéného dﬁvodu jejiho udéleni
ajejivyée.
Krajsky ufad je ve smyslu § 2 odst. 1 zékona o svobodném pﬁstupu k informacim subjektem

povinnym zvefejﬁovat a poskytovat informace vztahujici se kjeho pﬂsobnosti. Vdaném
pfipadé je tedy povinnym subjektem kposkytnuti informaci na zékladé iédosti Zadatele

ze dne 12. 9. 2012. lnformace poiadované Zadatelem jsou informace, které se vztahuji

k pﬁsobnosti krajského Ufadu a které mé k dispozici.

Krajskv Ofad Zlinského kraje si v uvedené souvislosti vyiédal vyjédfeni dotéenych osob,

tj. Feditele a vedoucich odborfx, kteﬁ shodné vyjédfili nesouhlas s poskytnutim informaci
poiadovanych Zadatelem. Jedné se o zésah do jejich osobnich prév, do ustavné zaruéeného

préva na soukromi a jeho ochranu. Déle vyjédfili obavu, 2e by Udaje mohly byt zneuiity
pro pﬁpadnou diskreditaci jejich osoby. Zédost krajsky Ufad vyﬁdil tak, 2e vyda! dne

26.9.2012 rozhodnuti o odmitnuti éésti iédosti, a to Udajﬁ o vvéi mimofédnych odmén

vyplacenych vedoucim odborﬁ: a fediteli Krajského Ufadu Zlinského kraje vletech 2008
a2 2012. V ostatnim iédosti iadatele vyhovél a poskytl mu informace o vyéi mimofédnych

odmén poskytnuti/ch hejtma.n9_vi._a némnéstkqm hejtmana ZHnskéhQ KraJePmtLmzhodnutI
oodmitnuti éésti iédosti podal Zadatel odvoléni, o némi rozhodlo Ministerstvo vnitra
rozhodnutim ze dne 5. 11. 2012, é. j. MV-118934-2/ODK-2012, tak, ie rozhodnuti
o éésteéném odmitnuti Zédosti zruéilo a véc vrétilo k novému projednéni.

Krajskému Ufadu bylo vytknuto, 2e nesprévné vyloiil pojem "pﬁjemci vefejnych prostfedkﬁ"
ve smyslu § 8b odst. 1 zékona o svobodném pﬁstupu k informacim. Krajsky Ufad byl taktéi
upozornén, 2e test proporcionality provedl nesprévné a Uéelové. Déle bylo krajskému ﬂfadu

vytknuto, 2e pFi formulovéni svych zévérﬁ nevzal dostateéné v Uvahu véechny rozhodné
skuteénosti, zejména tykajici se rozhodnuti Nejvyééiho sprévniho soudu.

Vnévaznosti na rozhodnuti odvolaciho orgénu krajsky Ufad vydal dne 22. 11. 2012 daléi

rozhodnuti é. j. KUZL/72991/2012, v némi znovu provedl test proporcionality. Na zékladé
provedeného testu proporcionality krajskv ﬁfad iédost Zadatele éésteéné odmitl.
S rozhodnutim krajského Ufadu Zadatel nesouhlasil a podal proti nému dne 7. 12. 2012

véasné odvoléni. Zadatel se domnival, 2e krajsky ufad opét nerespektoval nézor
nadﬁzeného orgénu. Shodnocenim celé zéleiitosti krajskym Ufadem opét nesouhlasil.
Dne 27. 12. 2012 Zadatel svoje odvoléni jeété doplnil o kopii rozhodnuti Nejvyééiho
sprévniho soudu, sp. zn. 1 As 169/2012 ze dne 6. 12. 2012.

Ministerstvo vnitra svvm rozhodnutim é. j. MV-118934-5/ODK-2012 ze dne 7. 1. 2013 vvée
uvedené rozhodnuti krajského Lifadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo

Krajskému Ufadu k novému projednéni.

Na zékladé rozhodnuti Ministerstva vnitra jakoito odvolaciho orgénu se povinny subjekt
Zédosti opétovné zabyval a dospél k nésledujicim zévérﬂm:
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K némitce odvolaciho orgénu, 2e u vedoucich Ufednikﬂ Uzemnich samosprévnych celkfi,
ktefi spadaji dle zékona é. 159/2006 Sb., o stfetu zéjmfi, ve znéni pozdéjéich piedpisﬁ (déle
jen ,,za'1kon o stfetu zéjmfi“) pod oznaéeni vefejny funkcionéi, pievléda’ zéjem na poskytnuti
informace, povinny subjekt uvédi nésledujici:

Krajsky Ufad se ztotoiﬁuje s tvrzenim odvolaciho orgénu, 2e u vedoucich odborii a iediteie
krajského Uiadu Ize akceptovat uréitou vyssi miru informovanosti. Je tedy sice moiné
piipustit, 2e uréitou miru omezeni soukromi a majetkovych pomérfi musi vedouci
zaméstnanci strpét jii z hlediska plnéni poiadavkii souvisejicich s podévénim oznémeni
die zékona 0 stfetu zéjmfi, ovéem zde nachézime podstatny rozdil oproti zveiejﬁovéni plati],
kdy podévéni oznémeni a s tim souvisejici dopad do soukromé sféry je jednoznaéné
zakotven zékonem a osoby, jichi se podévéni oznémeni tyka’, o takovém za'sahu védi a jsou
povinny se mu podfidit. V piipadé poskytnuti poiadovanych informaci by ale doslo zésadnim

zpﬁsobem k dotéeni soukromych amajetkovych pomérﬁ téchto zaméstnancfi, nebot’
informace se tykaji pravidelného platu, ktery tim pédem vypovidé o celkovych osobnich

a finanénich pomérech zaméstnanci].

Problematika poskytovéni informaci o platovych pomérech zaméstnancﬁ veiejné sprévy mé

neopomenuteiny Ustavni aspekt. Proto krajsky Ufad, reflektujic vyvoj judikatury v dané
oblasti, na tomto misté pfipominé zévéry pléna Ustavniho soudu. V nélezu zveiejnéném

ve Sbirce zékonfi é. 43/2012 v souvislosti se zjisfovénim ddajfi v telekomunikaénim provozu

dle trestniho iédu Ustavni soud mimo jiné konstatoval, 2e z hlediska prév osob na ochranu
a respekt k soukromému Zivotu je nutno lllstavni garance posuzovat celostné (él. 7 odst. 1,
él. 10, 12, 13 Listiny zékladnich prév a svobod [da'|e jen ,,LZPS“], jakoi i 6|. 8 Umluvy

oochranévlidskych prév a zékladnich svobod). Primérni funkci pra'va na respekt
k soukromému iivotu je zajistit prostor pro rozvoj a seberealizaci individuélni osobnosti. Déle

konstatoval, 2e vedle ochrany soukromi v tradiénim smyslu je tieba chrénit autonomni
existenci a vefejnou moci nerusenou tvorbu sociélnich vztahﬁ, garantovat prévo

na sebeuréeni jedince véetné jeho rozhodovéni, zda a jaké informace ze svého soukromi
zpiistupni jinym — prévo na informaéni sebeuréeni je sloikou individuélni integrity jako

nezbytné podminky dﬁstojné existence jedince a rozvoje lidského Zivota vfibec.

Krajsky Uiad doplﬁuje i zcela konkrétni ﬂstavni podminky pro pFipustnost zésahu
do popsanych prév konstatované Ustavnim soudem v tomtéi nélezu, a to, 2e moinost
zésahu musi byt stanovena zékonem s poiadavkem pfesnosti a zietelnosti ve svych
formulacich, a souéasné musi byt zésah pfedvidatelny, éetrny a pfiméfeny a mé brénit
zneuiiti poskytovanych Udajﬁ , éimi se rozumi stanoveni podminek pfistupu a existence
Uéinné kontroly dodriovéni podminek. Koneéné Ustavni soud uvedl i to, 2e neuréitost
apiilisné obecnost zékona nemiiie byt nahrazena rozhodovaci praxi soudﬁ (nemﬁie
nahradit piimou Uvahu zékonodérce).
Krajsky Ufad je pfesvédéen, 2e v daném pﬁpadé neni ani jeden z principiélnich poiadavki]

Ustavniho soudu naplnén. Ustanoveni zékona o svobodném pfistupu k informacim je
ve shora uvedeném sméru zcela végni, pfipadné poskytnuté ddaje nejsou chrénény a snaha

vyhovét judikatuie, na nii Zadatel odkazuje a kterou nelze povaiovat za ustélenou, vede
ke sporné katalogizaci osob, na které mé zékon dopadat a na které nikoliv. Piitom zékonik
préce se zpiistupﬁovénim informaci o platovych pomérech vfibec nepoéité a naopak zékon
o stietu zéjmﬁ ieéi samostatnym a komplexnim zpfisobem poskytovéni informaci
o vefejnych funkcionéﬁch.
Vyse uvedeny zévér ukazuje dle piesvédéeni krajského Uiadu na nedstavnost § 8b zékona
o svobodném pfistupu k informacim a krajsky Ufad souéasné pfipominé, 2e ochrana lidskych
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pra'v a svobod je spoleénym ukolem ceié vefejné sprévy - je ostatné i jednou ze zékladnich

zésad sprévniho iizeni a piimo vyplyvé i ze speciélniho zékona — zékona a. 101/2000 Sb.,

o ochrané osobnich Udajﬁ a o zméné nékterych zékonﬁ, ve znéni pozdéjéich piedpisﬁ (déie
jen ,,zékon o ochrané osobnich llidajﬂ“).
Krajsky Uiad uvédi, 2e zveiejnéni poiadovanych Udajt] o vysi platu a odmén a odvozené
tedy majetkovych pomérfi zaméstnancfi bez jejich souhlasu je vidy zpﬁsobilé zésadné

zaséhnout do jejich Ustavné zaruéeného préva na ochranu soukromi. Zveiejnéni téchto
informaci mﬁ iezpﬁisobit naruseni rodinnych a pracovnich vztahﬁ danych zaméstnancﬁ.

Udaj o platu je Udajem, z néhoi Ize u vétsiny osob usuzovat i na celkovou vysi jejich piijmfi,

a tedy na jejich majetkové poméry, nebot’ méloktery zaméstnanec vefejné sprévy mé kromé

svého platu jesté daléi pfijmy. Udaj o vyéi platu konkrétniho zaméstnance, a to samoziejmé
ivedouciho zaméstnance, Ize povaiovat za osobni Udaj, jehoi zpfistupnovéni zasahuje
soukromou sféru jeho subjektu, a tedy i samotnou podstatu vlastnického préva a préva
na ochranu osobnosti a osobnich Udajﬂ ve smyslu cl. 11 a cl. 10 odst. 3 LZPS natolik
zévainym zpﬂsobem, 2e ve svém dﬁsledku jakékoli zpfistupnéni takového Udaje tfetim
osobém bez existence vyslovné prévni Upravy odpovidajici poiadavkiim Ustavnosti vyluéuje.

Rea'|né jsou i Uvahy, které Ize vést tim smérem, 2e by zveiejnénim Udajfi o vysi platfi

zaméstnancii veiejné sprévy mohlo dojit k jejich znevyhodnéni na trhu préce. Prévé vedouci
zaméstnanci pak jsou éastym objektem zéjmﬂ personélnich Feditelﬁ obchodnich spoleénosti,
protoie mohou zpravidla nabidnout svou vysokou odbornost, znaéné znalosti a zkuéenosti
nebo také praxi s iizenim vétéiho poétu iidi. Zvefejnénim Udajﬂ o vyéi platu pak je znacné

omezena moinost takovych vedoucich zaméstnancﬁ vyjednévat o vyéi své mzdy

pﬁ pfechodu do soukromého sektoru. Evropsky soudni dviiifpfi posuzovéniobdobného

pfipadu tykajiciho se povinného zvefejnovéni ﬂdaj ﬂ o piijmech zaméstnancfi subjektﬁ
podléhajicich dohledu konkrétniho Uiadu (C-465/00, C-138/01 a C-139/01 Rechnungshof
vs. Osterreichischer Rundfunk) dovodil, 2e ,,neni vylouéeno, 2e tyto osoby byly poskozeny
na zékladé zépornych dopadiJ publicity tykajici se jejich profesionélnich piijmf], zejména
pokud jde o pracovni vyhlidky, které by se jim oteviely v jinych podnicich umisténych
v Rakousku nebo jinde, které nepodléhaji dohledu Rechnungshof.“ Udajné prévni Uprava
zveiejnovéni platﬁ ostatné odporuje i poiadavkﬁm rovného zachézeni a zékazu diskriminace

(viz § 16 zékoniku préce).

vvv

Koneéné, dle nézoru krajského [iiadu odporuje ust. § 8b lnfZ rovnez cl. 17 odst. 5 LZPS,
ktery hovoii o tom, 2e stétni orgény a orgény Uzemni samosprévy jsou povinny pfiméienym

zpﬂsobem poskytovat informace o své éinnosti. Z uvedeného tak vyplyvé, 2e se zde

uvedené povinnost poskytovat informace o své éinnosti tyké orgénfi vefejné sprévy, a tedy
piedevsim vykonu veiejné sprévy jakoito soucésti vykonu vefejné moci. Tato povinnost
ovéem neni a nemﬂie byt absolutni, na 002 Ize usuzovat ze spojeni pﬁméienym zpﬁisobem,

nikoii tedy o vsech éinnostech, ale pouze o téch, které ovlivnuji iivot obcanﬂ, tedy o vykonu
vrchnostenské veiejné sprévy, a jejichi znalost mﬁ ieslouiit k naplnéni préva byt informovén

o vécech veiejnych. Zékon o svobodném pﬁstupu k informacim, coby zékon, kterym je
konkretizova'no prévo na informace uvedené v cl. 17 LZPS, se tak dle nézoru krajského
llifadu vztahuje piedevsim na vykon vrchnostenské veiejné sprévy, coby soucésti vykonu
veiejné moci. Pro uvedeny zévér pak hovoii i vymezeni povinnych subjektfi, mezi néi zékon
iadi, kromé stétnich orgéni] a Uzemné samosprévnych celki], také daléi subjekty, jimi zékon
svéiil rozhodovaci pravomoc, tedy opét vykon vrchnostenské sprévy, a také skuteénost, 2e
tyto povinné subjekty poskytuji informace vztahujici se k jejich pﬁisobnosti, piiéemi pojem
pﬁsobnost evokuje vykon vrchnostenské sprévy.
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Vzhledem k tomu, 2e ustanovenim § 8b lnfZ dochézi k omezeni Ustavné zaruéeného préva
na ochranu osobnosti a soukromi, mélo by byt toto ustanoveni vyklédéno (obzvléété pii ne

zcela ziejmém a problematicky vyjédieném Cimyslu zékonodérce) spise restriktivné, zatimco
vyklad Nejvyssiho sprévniho soudu naopak sméiuje k pojeti extenzivnimu.
Odvolaci orga'n déle polemizoval s argumentem povinného subjektu, 2e vedouci
zaméstnanci a ieditel nemaji iédné zésadni pravomoci ohledné éerpéni finanénich
prostiedkﬁi. Ktomu krajsky Uiad opakované uvédi, 2e zminéni zaméstnanci nejsou nadéni
podstatnymi oprévnénimi nebo vlivem ve spojitosti s naklédénim s veiejnymi prostiedky.

Rozhoduji sice ve sprévnich iizenich, zadévaji veiejné zakézky, avsak nikoliv jako jediné
oprévnéné lJiedni osoba. K podepisovéni rozhodnuti pak krajsky Uiad dodévé, 2e pouze
na zékladé oprévnéni Uiedni osoby podepisovat rozhodnuti (a tim rozhodovat o prévech

a povinnostech osob) a hypotetické moinosti ovlivnit projednévany piipad uréitym zpﬁisobem
nelze bez bliisich a konkrétnich podrobnosti usuzovat na piipadnou podjatost této Uiedni
osoby a odfivodnovat touto eventualitou tak razantni zésah do soukromi, jakym je zveiejnéni
jejiho platu. Ostatné i piipadné podjatost je iesitelné jinak, a to v souladu s procesnimi
piedpisy. Takovy dilvod sém o sobé neni dle nézoru krajského Uiadu dostateény
pro piiznéni priority veiejného zéjmu pied zéjmem soukromym a neospravedliiuje zésah
do préva na ochranu soukromi.

Ministerstvo vnitra taktéi povinnému subjektu vytklo, 2e nedostateéné (ne-li vfibec) zohlednil

postaveni dotcenych zaméstnancﬁi kraje. Povinny subjekt konstatuje, 2e pouhé postaveni
dotéenych vedoucich zaméstnancﬁi bez dalsiho nemfiie byt rozhodujicim kritériem. Na tomto
misté proto povaiuje povinny subjekt za nezbytné zdﬂraznit, 2e o majetkovych dispozicich

v pvodminkéch povinného subjektu jakoito iizemnjho sarnosprévného celku rozhoduje rada

kraje (§ 59 zékona 0 krajich) resp. zastupitelstvo kraje (§ 35 a 36 zékona o krajich). Krajsky
Uiad pak podle §66 za'kona o krajich v samostatné pﬁisobnosti plni ukoly uloiené mu
zastupitelstvem a radou a napoméhé cinnosti vyborﬁ a komisi; mimo to pak samoziejmé
krajsky triad plni Ukoly v pienesené pfisobnosti.
Odvolaci orgén i Zadatel povinnému subjektu rovnéi vytykaji, 2e pii formulovéni svych
zévérﬁi nevzal v Civahu vsechny rozhodné skuteénosti tykajici se rozhodnuti Nejvyssiho
sprévniho soudu c. j. 5 As 57/2010-79 ze dne 27. 5. 2011. Dle odvolaciho orgénu povinny
subjekt nerespektoval prévni nézor nejvyési soudni instance a tim poruéil zékladni zésady
éinnosti sprévnich orgénﬁi obsaiené ve sprévnim iédu.
Rozsah aplikace § 8b lnfZ, ktery nastinil Nejvyssi sprévni soud v rozsudku ze dne 27. 5.
2011, c. j. 5 As 57/2010-79, nelze pii veékerém respektu ke sprévnimu soudnictvi dle nézoru

krajského Uiadu povaiovat za piiméieny, jelikoi dﬂsledkem by byia bezdﬂvodné plosné
Uprava, dopadajici na vsechny skupiny zaméstnancﬁi bez rozdilu postaveni a pravomoci.
Dalsi rozsudek NSS v této oblasti ze dne 11. 11. 2011, a. j. 4 As 40/2010-60, ji2 piipousti
provedeni testu proporcionality a vynéti z povinnosti poskytovéni informace o vysi platu téch,
u kterych neni dén veiejny zéjem na zveiejnéni této informace. Krajsky Liiiad konstatuje, 2e
pro provedeni testu proporcionality vsak neni vytvoien dostateény prévni prostor. Chybi

zévazna’ pravidla pro poméiovéni prév a pii vsi Cicté k rozhodovaci éinnosti NSS, neustélené

judikatura NSS nemﬂie byt zdrojem pravidel pro posouzeni oprévnénosti tak zévainého
naruéeni soukromi, jaké piedstavuje zveiejnéni vyée platu, nybri tato pravidla by méla byt
déna zévazné prévnim piedpisem.
i piesto se vsak povinny subjekt pokusil vpiedchézejicich rozhodnuti o provedeni tohoto
testu, jehoi vysledek vsak mluvi pro piiznéni piednosti prévu na ochranu soukromi

pied tvrzenym veiejnym zéjmem na zveiejnéni vyée platu.
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Povinny subjekt je dale piesvédcen, 2e pokud by zékonodarce zamyslel dospét k veiejnému
odménovani ve veiejné spravé, zvolil by cestu vyslovné a jasné pravni dpravy. Za takového
stavu by pak jakykoliv zaméstnanec nastupujici na pracovni misto ve veiejné spravé byl

obeznamen s tim, 2e Udaj o vysi jeho platu je piesné stanoven a jako takovy je veiejny.
Takova' prévni Uprava zde vsak neni a nutno podotknout, 2e vykiad ust. § 8b lnfZ, ktery by

vedl k zavéru o pozitivni moinosti zveiejnovat vysi platﬁ zaméstnanci] veiejné spravy, je dle
nazoru krajského Uiadu v rozporu s LZPS, zaruéujici vsem rovnost v pravech, a je
diskriminaéni. U2 samotna potieba vykladu z dilivodu nejednoznaénosti pra'vniho piedpisu,
as tim spojené realné moinosti rilznych vykladﬁ vcetné toho, ktery povinny subjekt

piedklada, je v zasadnim rozporu s poiadavkem uréitosti podminek prolomeni ochrany
osobnich Udajfi — je tak v rozporu se zakonem o ochrané osobnich (idajii a stejné tak

is LZPS. Diskriminaéni charakter poskytovani informace o vyéi platﬂ zaméstnancﬂ veiejné
spravy vyplyva i ze skuteénosti, 2e odméiiovéni zaméstnanclii jak sféry veiejné, tak
soukromé je upraveno ve stejném piedpisu — za'koniku prace, piiéemi tak zasadni odiisnost
a takovy zésah do soukromi nelze z pravnich piedpisﬁi upravujicich poskytovani informaci
nikterak dovodit.

Odvolaci orga'n taktéi povinny subjekt upozornil, 2e na podporu neposkytnuti poiadovanych
informaci nelze argumentovat pomoci opravnénych obav dotéenych osob, 2e by poskytnuté
osobni lJdaje v podobé vyse piijmi] mohly byt zneuiity proti témto osobam. Podle odvolaciho
organu poskytuje pra'vni ia'd dotcenym osobam vpiipadé zneuiiti poskytnutych informaci
prostiedky dalsi ochrany, napi. Zalobu na ochranu osobnosti.
Tento argument odvolaciho orgénu vsak povinny subjekt neshledava piesvédcivym. Zaloba
na ochranu osobnosti totii piedstavuje a2 nésledné ieseni situace, kdy ui jsou poskytnuté
informace zneuiity. A prévé s osobou Zadatele, pana Madéry, jsou spojeny dfivodné obavy,
2e poskytnuté informace budou neprodlené zveiejnény na jeho internetovych strankéch tak,

jak zde byly uveiejnény informace ziskané panem Madérou od jinych povinnych subjektﬁ
na zakladé iédosti die lnfZ. Takto citlivé llidaje jsou zde k dispozici komukoli bez toho, aby si

dotyény subjekt musel sém podat iédost o poskytnuti informaci. Povinny subjekt by zde

chtél zdﬁraznit, 2e vzhledem k tomu, 2e dalsi zpracovani osobnich Udajf: ziskanych dle lnfZ
tento zakon neupravuje a iadné z ustanoveni § 5 odst. 2 pism. a) a2 g) zékona c":. 101/2000

Sb., o ochrané osobnich Udajﬂ a o zméné nékterych zakonﬁi, ve znéni pozdéjsich piedpisfi,
aplikovat nelze, je zpracovéni (systematické zveiejiiovani) osobnich udajfi shromaidénych
vyse nabytym zpﬁsobem moine pouze se souhlasem subjektﬁi ddajii, plné v reiimu celého

zakona é. 101/2000 Sb. Poznamenavame, 2e na vysi platii se ustanoveni § 5 odst. 2 pism. f)
zakona nevztahuje. Povinny subjekt svym odmitavym postojem v oblasti poskytovani
informaci o piatovych pomérech konkrétnich zaméstnancfi dostava svému poslani chranit

zajmy osob v pracovnépravnim vztahu a zakladni prava a svobody konkrétnich osob vﬁbec.

S ohledem na iecené povinny subjekt dovozuje, 2e v daném piipadé prévo na poskytnuti
informace o konkrétnim

pracovnéprévnim

hodnoceni

konkrétnich

osob

nema' oporu

vpravnich piedpisech nebo je piinejmensim sporné. Zveiejnovani informaci o platovych
pomér osob je nepochybné zveiejnovanim osobnich Udajfi a dle povinného subjektu tak
neopravnénym izasahovanim do soukromého Zivota. Piipadné zveiejnéni porusi i zasadu

legitimniho oéekavéni zaméstnancﬂ, zasahne vyrazné do jejich soukromi a navic je zasadné
a bezdiivodné znevyhodiiuje oproti jinym kategoriim zaméstnancii.
Vnavaznosti na vyse uvedené rozhodl Krajsky ﬂiad Zlinského kraje tak, 2e vsouladu

s ustanovenim §

15 zakona o svobodném piistupu k informacim vydal rozhodnuti

o odmitnuti éasti Zadosti. Konkrétné pak odmitl poskytnout informace o vysi mimoiadnych
odmén ieditele a vedoucich odborﬁ Krajského Uiadu Zlinského kraje.

pokraéovani
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II Kraisky um
Zlinského kraje

Pokud jde o cast Zédosti, vnii jsou poiadovany informace o mimoiadnych odménach

poskytnutych hejtmanovi a naméstkfim hejtmana Zlinského kraje, byly iadateli poiadované

informace poskytnuty v piipise ze dne 26. 9. 2012.
Pouéeni:

Proti rozhodnuti je moino podat do 15 dnii ode dne doruéeni odvolani k Ministerstvu vnitra,

a to podanim ucinénych prostiednictvim Krajského uiadu Zlinského kraje. Odvolani
se podava v 1 vyhotoveni.

I

f

lng.
dkové Pekarkova’
vedou i Odboru iizeni lidskych zdrojlfi
A/rfnka

Vyhotovuie se:

1 x lng. Ludék Madéra — do vlastnich rukou
1 x spis Krajského Uiadu Zlinského kraje
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