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ROZHODNUTi
Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor ﬁzeni Iidskych zdrojﬁ, jako orgén pﬁsluény podle § 67
odst. 1 pism. g) zékona é. 129/2000 Sb., o krajich, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ (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 pFedpisIJ (déle jen ,,zékon
o svobodném pfistupu k informacim“ nebo ,,InfZ"), vydévé ve smyslu § 15 odst. 1 !nfZ ve véci
iédosti Ing. 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:

Zédost pana Ing. Lud’ka Madéry 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 ﬂdaj ﬁ,ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ,
éésteéné odmité v bodech a) a b).

Krajsky Ufad Zlinského kraje
ti. Toméée Bati 21
761 9O Zlin

1C0: 70891320
tel.: 577 043 111, fax: 577 043 202
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, wvvw.kr-zlinsky.cz
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II Kraiskv ﬁfad
Zlinského kraje

Odﬁ vodnéni:
I

Dne 12. 9. 2012 obdriel Krajsky Ufad Zlinského kraje (déle jen “krajsky Ufad“ nebo "povinny

subjekt“) Zédost pana Ing. Lud’ka Madéry (déle jen iadatel“) o poskytnuti informaci. Zadatel

poiadoval informace o vyéi mimofédnych odmén, které dostali vedouci odborﬂ a Feditel
Krajského Ufadu Zlinského kraje, a déle hejtman a néméstci hejtmana Zlinského kraje
v letech 2008 a2 2012. U kaidé odmény Zédal 0 uvedeni struéného dﬁvodu jejiho udéleni
a jeji vyée.

Krajsky Ufad je ve smyslu § 2 odst. 1 zékona o svobodném pﬁstupu k informacim subjektem

povinnym zvefejrﬁovat a poskytovat informace vztahujici se kjeho pﬁlsobnosti. Vdaném
pfipadé je tedy povinnym subjektem kposkytnuti informaci na zékladé iédosti Zadatele
ze dne 12. 9. 2012. lnformace poiadované iadatelem jsou informace, které se vztahuji
k pﬁlsobnosti krajského Ufadu a které mé k dispozici.
Krajskv Ufad Zlinského kraje si v uvedené souvislosti vyiédal vyjédfeni dotéenych osob,
tj. Feditele a vedoucich odborﬁz, ktefi shodné vyjédfili nesouhlas s poskytnutim informaci
poiadovanvch 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 vydal dne
26.9.2012 rozhodnuti o odmitnuti éésti iédosti, a to Udajﬂ o vyéi mimofédnych odmén
vyplacenych vedoucim odborﬂ a fediteli Krajského Ufadu Zlinského kraje vletech 2008
a2 2012. Vostatnim Zédosti iadatele vyhovél a poskytl mu informace o vyéi mimofédnych
odmén poskytnutych hejtmanovi a néméstkﬁlm hejtmarga Zlinského kraje. Proti rozhodnuti
oodmitnuti éésti iédosti podal iadatel odvoléni, o némi rozhodlo Ministerstvo vnitra
rozhodnutim ze dne 5. 11. 2012, é. j. MV-118934-2/ODK-2012 tak, 2e rozhodnuti
o éésteéném odmitnuti Zédosti zruéilo a véc vrétilo k novému projednéni.

Krajskému Ufadu bylo vytknuto, 2e nesprévné vyloiil pojem "pﬁjemci vefejnych prostfedkﬂ"
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 povinnému

subjektu vytknuto, 2e pfi formulovéni svych zévéril nevzal dostateéné vﬂvahu véechny
rozhodné skuteénosti, zejména tykajici se rozhodnuti Nejvyééiho sprévniho soudu.

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

rozhodnuti é. j. KUZL/72991/2012, v némZ znovu provedl test proporcionality. Na zékladé
provedeného testu proporcionality krajsky Ufad iédost iadatele éésteéné odmitl.
S rozhodnutim krajského Ufadu se Zadatel neztotoinil a podal proti nému dne 7. 12. 2012
véasné odvoléni. Zadatel se domnival, 2e krajsky Ufad opét nerespektoval nézor

nadfizeného orgénu a shodnocenim celé zéleiitosti krajskym Ufadem tedy nesouhlasil.

Dne 27. 12. 2012 iadatel svoje odvoléni jeété doplnil o kopii rozhodnuti Nejvyééiho

sprévniho soudu, sp. zn. 1 As 169/2012 ze dne 6. 12. 2012.

Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim é. j. MV-118934-5/ODK-2012 ze dne 7. 1. 2013 vvée
uvedené rozhodnuti krajského IJFadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo
krajskému Ufadu k novému
projednéni s vytkou
nesprévné
provedeného testu

proporcionality a nerespektovéni rozhodnuti nejvyééich soudﬁ.

Krajsky Ufad se tedy véci znovu zabvval a na zékladé posouzeni Ustavnich aspektf: préva
na informace Zédost dne 28. 1. 2013 éésteéné odmitl. Proti rozhodnuti podal Zadatel dne
31. 1. 2013 odvoléni. O podaném odvoléni rozhodlo Ministerstvo vnitra dne 25. 2. 2013
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rozhodnutim é. j. MV-118934-10/ODK-2012 tak, ie rozhodnuti povinného subjektu zruéilo

a véc mu vrétilo k novému projednéni.

Na zékladé rozhodnuti Ministerstva vnitra jakoito odvolaciho orgénu se povinny subjekt
Zédosti opétovné zabyval a dospél k nésledujicim zévérﬂm:
Odvo|aci orgén vytyké povinnému subjektu zejména nerespektovéni judikatury krajskych
anejvyééich soudi] ve vécné totoinych pfipadech. Dle Ministerstva vnitra je postup
krajského Uradu v dané véci nezékonny.

Krajsky Grad jakoito povinny subjekt si véak opétovné dovoluje uvést, 2e se neciti byt vézén
prévni nézorem vyjédrenym vjudika'tu NSS. I pres silici vyznam judikatury Evropského

soudniho dvora a Evropského soudu pro lidské préva, kdy lze jii hovorit o precedenénim
prévu, se éesky prévni réd radi pod tzv. kontinentélni systém préva, ktery je zaloien

na psaném prévu a role soudce je v ném jasné vymezena tak, ie soudce prévo toliko nalézé,

avéak nevytvéri jej (plati zésada, 2e rozhodnuti soudu ,,ius dicit inter partes“). Nézory soudﬁ

vyjédfené vjejich rozhodnutich maji jisté svfxj nepopiratelny vyznam i pro rozhodovéni
sprévnich orgénﬁ: jakoito orgénf: vefejné moci. Takové véinosti poiivaji ale predevéim ta
rozhodnuti, na jejichi podkladé lze hovorit jii o ustélené soudni judikature, kdy lze tedy
vychézet ztoho, 2e vpripadé nejednoznaéného vykladu prévniho predpisu je na véc
odbornou verejnosti nahliieno stejnym zpﬁsobem. Vpripadé nézoru vyjédfeného ve vyée
uvedeném judikétu NSS se véak o takovou situaci nejedné, nebot’ jii daléi rozhodnuti téhoi
soudu (rozsudek e. j. 4 As 40/2010 ze dne 11.11.2011) pripustilo moinost odliéného
vykladu, umoiﬁujiciho provedeni testu proporcionality pFi posuzovéni Zédosti o poskytnuti
r
informace o vyéi odmény.
Jestliie se jednalo o rozsudek, na jehoi podkladé mélo dojit ke zméné ve zpﬂsobu nahliieni
na Zédosti o poskytovéni informaci 0 odménéch obecné a na jehoi podkladé jak Ministerstvo
vnitra, tak i Ufad na ochranu osobnich Udajﬁ , bez hlubéiho a podrobnéjéiho rozboru véci,

zménilo svﬁj dosavadni nézor, pak lze spravedlivé oéekévat, 2e se bude jednat o soudni
rozhodnuti natolik néleiité a patﬁéné odlivodnéné, 2e nebude vzbuzovat pochybnosti.
Umysl zékonodérce umoinit poskytovéni informaci o platech neni povinnému subjektu
dostateéné zfejmy. Jestliie vyjimka neposkytovéni informaci o vyéi platu do § 8b odst. 2

zékona o svobodném pristupu k informacim neni zarazena, nelze ztoho automaticky
vyvozovat, 2e informace o platech maji byt ze zékona zvefejﬁovény. Kdyby to opravdu bylo

tak evidentni, jak uvédi odvolaci orgén, souéasna’ prévni Uprava by neprinééela rozsa'hlé
aplikaéni a vykladové problémy irozdilnou praxi povinnych subjektﬂ, nebylo by tfeba tuto
zéleiitost Feéit judikaturou, vydévat spoleéné doporuéeni Ministerstva vnitra a Uradu
pro ochranu osobnich ﬂdajf: a porédat celostétni diskuze k tomuto tématu.

Ustavné zaruéené prévo na svobodny pristup kinformacim a Ustavné zaruéené prévo

na ochranu soukromi jsou si vzéjemné rovnocenné, proto jejich vzéjemnou kolizi musi zékon
Feéit jednoznaéné. Pri absenci jednoznaéné zékonné prévni Upravy nelze postavit najisto,
zda poskytnuti informace o vyéi platu zaméstnancﬁ je zékonnym zésahem do pra'va
na soukromi zaméstnancl], ojejichi plat jde. Pokud by tomu tak nebylo, poskytnutim

informace o platu vybranych zaméstnancﬁ by doélo k jejich diskriminaci oproti
zaméstnancﬁm vsoukromé sféfe nebo jinym zaméstnancﬁm ve verejné sprévé, u nichi
o sdéleni vyée jejich platu nikdo nepoiédal.
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Krajsky Grad se domniva, 2e kolizi dvou Gstavné zaruéenych prav je moiné reéit pouze
zménou prévni Gpravy. K vykladu stavajici pra'vni Gpravy je pak povolén predevéim Ustavni
soud, kterému véak dosud nebyla dana moinost se po vydani judikétu NSS k problematice
vyjadrit. Krajsky Grad je toho nézoru, 2e Nejvyééi spravni soud mél projednani souzené véci
vsouladu

s ustanovenim

§

109 obéanského soudniho

radu

preruéit a véc predat

k posouzeni Ustavnimu soudu. Ustanoveni § 109 o.s.r. je treba aplikovat nejenom
v pripadech pozitivniho vymezeni rozporu zakona s Gstavnim zakonem, ale i v pripadech
negativnich, kdy soud hodla vyloiit zakon zpGsobem, ktery vyluéuje aplikaci Gstavniho

zakona.

Vyklad § 8b, jak ho nastinil judikét NSS a v navaznosti na néj i odvolaci organ, nepovaiuje
krajsky Grad za Gstavné konformni z dGvodu jeho nesouladu s pravidly v él. 7 a 4 Listiny

zakladnich prav a svobod (dale jen ,,Listina“). Podle él. 7 Listiny ma kaidy prévo
na respektovéni svého soukromého Zivota, priéemi omezeni mGie byt stanoveno pouze
zakonem. Podle élénku 4 odst. 4 Listiny musi byt, pri pouiivani ustanoveni o mezich
zékladnich prév a svobod, éetreno jejich podstaty a smyslu. Nejvyééi spravni soud,

a nasledné také odvolaci organ, ve svém dGsledku zava'di praxi, kdy se z politického prava

stavé pravo na bezbrehé ukojeni zvédavosti, zhusta odGvodﬁované kontrolou nakladani
s verejnymi prostredky.

Vnévaznosti na vyée uvedené rozhodl Krajsky Grad Zlinského kraje tak, 2e vsouladu
s ustanovenim § 15 zékona o svobodném pristupu k informacim vydal rozhodnuti
o odmitnuti éésti Zadosti. Konkrétné pak odmitl poskytnout informace o vyéi mimoradnych

odmén reditele a vedoucich odborG Krajského Gradu Zlinského kraje.

Pokud jde o éést Zadosti, vnii jsou poiadovény informace o mimorédnych odménach
poskytnutych hejtmanovi a naméstkGm hejtmana Zlinského kraje, byly iadateli poiadované
informace poskytnuty v pripise ze dne 26. 9. 2012.
Pouéeni:

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

Mgr. Pavla

otové

vedouci Oddeleni personélnich véci a vzdélavani

Vvhotovule se:

1 x Ing. Ludék Madéra — do vlastnich rukou
1 x spis Krajského Gradu Zlinského kraje
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