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ROZHODNUTI

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., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich

pfedpisﬁl (déle jen ,,lnfZ“), 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 pozdéjsich

pfedpisﬁ (déle jen ,,zékon o krajich“), rozhodlo podle § 90 odst. 1 pism. b) sprévniho
fédu o odvoléni lng. Lud’ka Madéry, narozeného 12. dubna 1943, bytem tf. 2. kvétna

4098, 760 01 Zlin (déle jako ,,2adatel“ nebo ,,odvo|ate|“), oznaéeném jako "Odvoléni
proti rozhodnuti sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po, é. j. KUZL/6036/2013“ ze dne
28. ledna 2013, podané dne 31. ledna 2013, doruéené Zlinskému kraji téhoi dne
(déle jen ,,odvo|éni“),
takto:

Rozhodnuti povinného subjektu — Zlinského kraje, Krajského ﬁfadu Zlinského
kraje - é. j. KUZL/6036/2013 (sp. zn. KUSPI57672I2012I§LZ/Po) ze dne

28. ledna 2013, 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 18. Unora 2013 pfedloieno Krajskym Ufadem

Zlinského kraje odvoléni Zadatele proti rozhodnuti povinného subjektu
c':.j. KUZL/6036/2013 ze dne 28. ledna 2013 spolu se souvisejici spisovou

dokumentaci.
Z pfedloienvch dokumentﬁ vyplyvé, 2e se Zadatel dopisem ze dne 12. zéfi
2012 na zékladé lnfZ obrétil na Zlinsky kraj, Krajsky Ufad Zlinského kraje s Zédosti

o poskytnuti informaci (povinnému subjektu byla Zédost doruéena téhoi dne).
V tomto podéni Zadatel poiadoval poskytnuti nésledujicich informaci v tomto znéni:
v
Na zékladé zékona c. 106/1999 Sb., o svobodném pf/‘stupu kinformacim

iédém o informaci, jaké mimofédné odmény dostali vedouci odboril, fed/tel, hejtman

a néméstci hejtmana Krajského (Jfadu Zlinského kraje vletech 2008 a2 2012.

U kaidé odmény Zédém o struény dlJvodjej/ho udéleni a jeji vysi.
Na tuto Zédost povinny subjekt reagoval tim, 2e rozeslal dne 25. zéﬁ 2012
dotéenym zaméstnancﬁm a funkcionéfﬁm k podpisu pfedem naformulovany
nesouhlas s poskytnutim osobnich Odajﬁ (tyto podepsané prohléseni jsou souéésti
spisu). Vsichni dotéeni pracovnici pfedloiené prohléseni podepsali, tj. ani jeden

zdotéenych pracovnikﬁ neposkytnul souhlas s poskytnutim osobnich Udajﬁ
v poiadované podobé.
Na zékladé téchto prohlééeni poskytnul dne 26. zéfi 2012 povinny subjekt

informace pouze o odménéch tykajicich se hejtmana a néméstkﬁ hejtmana
Zlinského kraje, a to vtom rozsahu, 2e dotyéni Zédné mimofédné odmény ve
sledovaném obdobi neobdrieli. Do zbytku poiadovanych informaci (tj. vyse
mimofédnych odmén vedoucich odborﬁ 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 dotéenych osob s poskytnutim osobnich Udajﬂ , avsak tento souhlas
nebyl ani vjediném pfipadé dén. Ztoho dﬁvodu povinny subjekt vyuiil testu
proporcionality, aby tak vyfesil 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 préva na ochranu soukromi

pied nenaplnénim préva na informace. Krajsky Ufad Zlinského kraje se proto
rozhodnul neposkytnout poiadované informace.
Zadatel nesouhlasil se zpﬁsobem, jakym se povinny subjekt vypofédal sjeho
iédosti a podal dne 8. Fijna 2012 odvoléni proti pfedmétnému rozhodnuti. Odvolatel

v ném uvedl, 2e povinny subjekt naprosto ignoroval rozsudek Nejvyééiho 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 nadﬁzenv orgén jednoznaéné pfikézal povinnému subjektu
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poiadované informace v plném rozsahu poskytnout.
Ministerstvo vnitra jako nadfizeny orgén posoudil némitky iadatele a shledal je

dﬁvodnymi. Vydal proto dne 5. listopadu 2012 rozhodnuti, evidované nadfizenym

orgénem pod é. j. MV-118934-2/ODK-2012, ktervm 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

kriticky vyjédfilo k restriktivnimu zpﬁsobu, 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 pfednéjéi. Odvolaci orgén taktéi potvrdil oprévnénost
némitek Zadatele tykajici se odpovidajicich soudnich rozhodnuti.

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

Rozhodnutim povinného subjektu ze dne 22. listopadu 2012, é. j. KUZL/72991/2012,
tak doslo kopétovnému éésteénému odmitnuti iédosti o informace ve stejném
rozsahu jako v pfedchozim rozhodnuti. Argumentace povinného subjektu nedoznala
zmén oproti pfedchozimu rozhodnuti. Povinnv subjekt konstatoval, ie se neztotoénil
s nézorem vyjédfenym v rozhodnuti Nejvyésiho sprévniho soudu (déle jen ,,NSS“)

c':. 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
Udajfl k poskytovéni informaci o p/atech pracovnikt‘: povinnych subjektd podle zékona
o svobodném pfistupu kinformacim“, provedl novv test proporcionality, kdy vsak

dostateéné nepfihlédl k vytkém a doporuéenim nadﬁzeného orgénu.
Zadatel, nespokojen snovym rozhodnutim povinného subjektu, podal dne

7. prosince 2012 daléi, v této véci jiZ 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 spisovym 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 "dop/nék kodvolémi proti rozhodnuti sp. zn.

KUSP/57672/2012//?LZ/Po,

6.

j.

KUZL/72991/2012“,

které

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

obsahovalo

kopii

Nadfizeny orgén o odvoléni rozhodnul dne 7. ledna 2013 shodné jako
vpfedeslych pﬁpadech - rozhodnuti povinného subjektu zrusil a vrétil knovému

projednéni. Nadfizeny orgén opakované upozornil povinny subjekt na pfekonany
pfistup k § 8b |nfZ a upozornil na nedostatky v provedeni testu proporcionality. Déle
konstatoval, 2e povinny subjekt odmité brét v potaz vysledky mnohych soudnich

rozhodnuti v téie véci i zévazny prévni nézor nadﬁzeného orgénu. Povinny subjekt,
bez ohledu na nézor odvolaciho orgénu, vydal v této véci dne 28. ledna 2013 dalsi

rozhodnuti, ve kterém opét odmitnul poskytnout informace, a to ve stejném rozsahu
jako v pfedchozich pfipadech. Povinny subjekt mimo jiné vyzdvihuje nélez Ustavniho
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soudu (publikovén ve Sbirce zékonﬁ pod é. 43/2012), ktery doslo ke zruseni

ustanoveni trestniho Fédu tykajici se odposlechﬁl. Povinny subjekt také opakuje své

obavy o své zaméstnance, pakliie by doélo ke zvefejnéni poiadovanych informaci.
Zadatel se nespokojil s rozhodnutim povinného subjektu a podal si dne 31.

ledna 2013 dalsi odvoléni. Povinny subjekt v souladu se zékonem pfedloiil odvoléni
Zadatele spolu s originélem spisové dokumentace dopisem ze dne 14. Unora 2013
nadfizenému orgénu (doruéeno 18. Unora 2013).

Ministerstvo vnitra pfedné dovodilo svou vécnou pfislusnost krozhodnuti
opodaném odvoléni, a to spfihlédnutim kpfedmétu Zédosti, resp. k povaze
poiadovanych informaci (dotazy tvkajici se personélnich zéleiitosti Zlinského kraje,
zejména odméﬁovéni jeho vedoucich zaméstnancﬁ zafazenych do Krajského Ufadu
— 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
stanovené v§ 83 odst. 1 sprévniho Fédu ve spojeni s § 20 odst. 4 lnfZ, jelikoi
napadené rozhodnuti bylo odvolateli doruéeno dne 30. ledna 2013 (jak vyplyvé
zpfiloiené doruéenky) a odvoléni bylo povinnému subjektu doruéeno ihned
nésledujicicho dne 31. ledna 2013.

Odvoléni rovnéi obsahuje vsechny zékonem poiadované néleiitosti (srov.
§ 37 a § 82 odst. 2 sprévniho Fédu).
Nadﬁ zenv orgén samostatné nevyzvval odvolatele k vyjédfeni se k podkladﬁm
k rozhodnuti, nebot’ jeho odvoléni vyhovél v plném rozsahu (§ 36 odst. 3 sprévniho

Fédu).

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 odﬂvodnil
jednotlivé myslenkové postupy, které vedly k vydéni rozhodnuti.

Nadfizeny orgén si je védom opakované snahy povinného subjektu vréit stéle

nové a nové argumenty pro jim zastévanv vécny nézor, nicméné nadfizenv orgén
musi povinny subjekt upozornit, 2e prostor pro takové jednéni je v rémci sprévniho

':
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Fizeni jii vyéerpén. Piistup povinného subjektu, kdy ignoruje zévaznv prévni nézor

a dokonce jii ustéienv a nékolikrét zopakovanv shodny pohled soudu na vécné
totoiné piipady, vyjédfenv vjudikétech krajskvch i nejvyssich soudfi, je neudriitelnv
a nezékonny.
Nadfizenv orgén rozumi roli polemiky i nesouhlasu vyslovenym odpovidajicimi
odborniky, ovéem pouze tam, kde je pro takové jednéni misto. Nelze vice
akceptovat, aby povinny subjekt setrvéval na opaéném stanovisku ve véci, ve které
nadfizeny orgén (i pfislusné soudy) jii mnohokréte potvrdil a dostateéné vyjédiil svﬂj
opaény
prévni
nézor.
Nézorovv
stfet
(vyjédfeny
ideélné
v prvnim
a jediném rozhodnuti) povinného a nadfizeného orgénu je moiny pouze tam, kde

dochézi k rozhodovéni ve véci nové a2 novétorské, ve které neni zném odpovidajici

zékonny postup, coi véak neni nyni posuzovany piipad poskytnuti platﬁ vedoucich

Uiednikﬁ Uzemnich samosprévnych celki].
Nadﬁ zenv orgén musi povinnému

subjektu

pfipomenout

znéni

ustanoveni § 90 odst. 1 pism. b) sprévniho Fédu, které pravi, 2e sprévni orgén

je vézén prévnim nézorem nadfizeného orgénu, vyjédfeném vodﬁvodnéni
rozhodnuti vdané véci. Neni nejmensich pochyb, 2e tim sprévnim orgénem je
vtomto pfipadé Krajsky Ufad Zlinského kraje a nadiizenym orgénem Ministerstvo
vnitra.

Sprévni féd nepiipousti u nového projednéni téie véci jiny pfistup neZ
nésledovéni prévniho nézoru nadﬁzeného orgénu a vydéni nového rozhodnuti

v souladu s vyslovenym prévnim nézorem. Povinny subjekt, resp. sprévni orgén je
povinen jednat v souladu se zékonem, jakékoliv odchyleni se od takového jednéni
lze povaiovat za porusovéni zékona, proti kterémui se iadatel mﬁ iie brénit soudni

cestou.

Nadfizeny orgén plné odkazuje na své pfedchozi rozhodnuti, ztoho dﬁvodu

nebude znovu opakovat vsechny své pfedeslé argumenty, stejné jako se vyjadiovat

k dalsim tvrzenim povinného subjektu.

IV.
Ministerstvo vnitra proto sohledem na vyse uvedené tvrzeni uzaviré, 2e

rozhodnuti povinného subjektu o neposkytnuti poiadované informace vpodobé
mimoiédnych odmén véetné jejich zdﬁvodnéni u vedoucich odborﬁi, feditelﬁi

a néméstkf: Krajského Uiadu Zlinského kraje, je nutné podle § 90 odst. 1 pism. b)
sprévniho fédu zrusit a véc vrétit povinnému subjektu k novému projednéni.

Pouéeni o opravném

prostiedku:
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Proti tomuto rozhodnuti se podle § 91 odst. 1 sprévniho fédu, ve spojeni

s § 20 odst. 4 lnfZ, nelze odvolat.
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InQJ/i/Marie Kostruhové
Feditelka odboru

Rozdélovnik:

1.

Stejnopis rozhodnuti spolu sorigina'lem spisového materiélu bude doruoen do vlastnich rukou

(s dodejkou) povinnému subjektu — Zlinskému kraji, Krajskému ﬂfadu Zlinského kraje, Odboru

3.

fizeni lidskvch zdrojﬁ, ti. Tomése Bati 21, 761 90 Zlin; k sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po.
Stejnopis rozhodnuti bude (po nabyti prévni moci s vyznaéenim doloiky pra'vni moci) doruéen do
vlastnich rukou (s dodejkou) povinnému subjektu - Zlinskému kraji, Krajskému Uiadu Zlinského
kraje, Odboru iiz_eni lidskych zdrojﬁ, ti. Tomése Bati 21, 761 90 Zlin; k sp. zn.
KUSP/57672/2012/RLZ/Po.
Rozhodnuti bude doruéeno do vlastnich rukou (s dodejkou) odvolateli — lng. Lud’ku Madérovi,

4.

Stejnopis rozhodnuti ziistévé souéésti kopie spisu uloiené u Ministerstva vnitra.

2.

bytem ti. 2. kvétna 4098, 760 01 Zlin.

Vyiizuje: Mgr. Vilém Stejskal
tel. 6.:
974 816 450
e-mail:
vilem.stejskal@mvcr.cz

