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ROZHODNUTi
Krajsky Ufad Zlinského kraje, Odbor Fizeni lidskych zdrojﬁ, jako orgén pfisluény podle § 67
odst. 1 pism. g) zékona é. 129/2000 8b., o krajich, ve znéni pozdéjéich pFedpisiJ (déle jen
"zékon o krajich“), a jako povinny subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zékona é. 106/1999 8b.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬂ (déle jen “zékon
o svobodném pfistupu k informacim“ nebc ,,InfZ“), vydévé ve smyslu § 15 odst. 1 lnfZ ve véci
iédosti Ing. Lud’ka Madéry, nar. 12. 4. 1943, bytem tf. 2. kvétna 4098, 760 01 Zlin,
doruéené dne 12. 9. 2012, o poskytnuti informaci o vyéi mimofédnych odmén, které dostali:
a) vedouci odboni Krajského Ufadu Zlinského kraje,
b) feditel Krajského Ufadu Zlinského kraje,
c)

hejtman Zlinského kraje a

d) néméstci hejtmana Zlinského kraje
v letech 2008 ai 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 kinformacim a § 5 odst. 2 zékona
é. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich ﬁdaj ﬁ,ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ,
éésteéné odmité v bodech a) a b).

Krajsky Ufad Zlinského kraje
ti. Toméée Bati 21
761 90 Zlin

ICO: 70891320
tel; 577 043 111, fax: 577 043 202

e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, wvvw.kr-z|insky.cz
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OdE/vodnéni:
I

Dne 12. 9. 2012 obdriel Krajskv (Jfad Zlinského kraje (déle jen "krajsky Ufad" nebo "povinnv

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

poiadoval informace o vyéi mimofédnych odmén, které dostali vedouci odborﬁ a Feditel
Krajského Ufadu Zlinského kraje, a da'|e hejtman a néméstci hejtmana Zlinského kraje
v letech 2008 a2 2012. U kaidé odmény iédal o uvedeni struéného dfJvodu jejiho udéleni
ajeji vyée.
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 povinnvm subjektem kposkytnuti informaci na zékladé Zédosti Zadatele
ze dne 12. 9. 2012. lnformace poiadované iadatelem jsou informace, které se vztahuji
k pﬁsobnosti Krajského Ufadu a které mé k dispozici.
Krajskv Ufad Zlinského kraje si v uvedené souvislosti vyiédal vyjédfeni dotéenvch osob,

tj. Feditele a vedoucich odborﬂ, 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 bvt zneuiity
pro pﬁpadnou diskreditaci jejich osoby. Zédost krajsky Ufad vyfidil tak, ie vydal dne
26. 9.2012 rozhodnuti o odmitnuti éésti Zédosti, a to Udajﬁ o vyéi mimofédnych odmén
vyplacenych vedoucim odbori: a Fediteli Krajského Ufadu Zlinského kraje vletech 2008
a2 2012. V ostatnim iédosti Zadatele vyhovél a poskytl mu informace ovyéi mimofédnych
odmén poskytnuti/ch hejtmanovi a néméstkﬁm hejtmana Zlinského kraje. Proti rozhodnuti
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, 2e rozhodnuti

o éésteéném odmitnuti iédosti 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 zévérﬁl nevzal dostateéné vdvahu véechny

rozhodné skuteénosti, zejména tykajici se rozhodnuti Nejvyééiho sprévniho soudu.

V névaznosti 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 Ufad Zédost iadatele éésteéné odmitl.
S rozhodnutim Krajského Ufadu se Zadatel neztotoénil 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 ﬂFadem 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 vyée
uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo

krajskému Ufadu k novému projednéni svvtkou nesprévné
proporcionality a nerespektovéni rozhodnuti nejvyééich soudﬁ.

provedeného

testu

Krajsky Ufad se tedy véci znovu zabyval a na zékladé posouzeni Ustavnich aspektﬁu préva

na informace iédost dne 28. 1. 2013 éésteéné odmitl. Proti rozhodnuti podal Zadatel dne
31.1. 2013 odvoléni. O podaném odvo|a'ni rozhodlo Ministerstvo vnitra dne 25. 2. 2013
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rozhodnutim é. j. MV-118934-10/ODK-2012 tak, 2e rozhodnuti povinného subjektu zruéilo
a véc mu vrétilo k novému projednéni.
V névaznosti na toto rozhodnuti Ministerstva vnitra krajsky Ufad vydal dne 20. 3. 2013 daléi
rozhodnuti é. j.

KUZL/16998/2013, v némi opétovné dospél kzévéru, 2e poskytnuti

informaci poiadovanych Zadatelem by znamenalo zcela nepﬁméfeny zésah do Ustavné
zaruéenych prév dotéenych osob na ochranu soukromi a osobnich Udajﬁ , a iédost iadatele
tak éésteéné odmitl. S rozhodnutim Krajského Ufadu se iadatel neztotoinil a podal proti
nému dne 22. 3. 2013 véasné odvoléni.

Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim é. j. MV-118934-12/ODK-2012 ze dne 17. 4. 2013 vyée
uvedené rozhodnuti Krajského Ufadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vra'tilo
krajskému Ufadu k novému projednéni stim, 2e povinny subjekt stavi své vlastni zéjmy
nad dodriovéni zékonného postupu.

Na zékladé rozhodnuti Ministerstva vnitra jakoito odvolaciho orga'nu se povinny subjekt
Zédosti opétovné zabyval a dospél k nésledujioim zévérﬁm:
Prévo na informace je zaruéeno dle élénku 17 Listiny zékladnich prév a svobod (déle jen
,,Listina“), kdy kaidy mé prévo svobodné vyhledévat, pfijimat a rozéifovat ideje a informace
bez ohledu na hranice stétu. Limity tohoto préva jsou vyjédfeny v élénku 17 odst. 4 Listiny,
kde Ize toto prévo omezit zékonem, jde-Ii o opatfeni v demokratické spoleénosti nezbytné
pro ochranu prév a svobod druhych, bezpeénost stétu, vefejnou bezpeonost, ochranu
vefejného zdravi a mravnosti.
Zékonné omezeni je rozvedeno v § 8a zékona o svobodném pfistupu k informacim, ktery
uvédi, 2e informace tykajici se osobnosti, projeviJ osobni povahy, soukromi fyzické osoby

a osobnich ﬂdaj ﬁ povinny subjekt poskytne jen v souladu s prévnimi pfedpisy, upravujicimi
jejich ochranu. Zékonny rémec tak koriguje povinnost stétnich orgénﬂ a orgénﬂ Uzemni
samosprévy pfiméfenym zpﬁsobem poskytovat informace o své éinnosti na zékladé élénku
17 odst. 5 Listiny.
Ustavnim pofédkem garantované prévo na ochranu soukromého a rodinného iivota nachézi

své zakotveni v élénku 10 Listiny, kde se uvédi v odst. 2 a 3, 2e kaidy mé pra'vo na ochranu
pied neoprévnénym zasahovénim do soukromého a rodinného Zivota, resp. 2e kaidy mé
prévo na ochranu

pFed neoprévnénym shromaidovénim,

zneuiivénim Udajﬂ o své osobé.

zvefejﬁovénim

nebo jinym

Za'konnou oporu kzajiéténi Ustavniho préva na ochranu soukromého a rodinného Zivota
s dﬁlrazem na ochranu pFed zneuiitim ﬂdaj ﬁo své osobé pfedstavuje zékon é. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Cldajﬂ a o zméné nékterych zékonﬁ, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ (déle

jen ,,zékon o ochrané osobnich Udajﬁ “), ktery ve svém § 4 pism. a) osobnim Udajem rozumi

jakoukoliv informaci tykajici se uréeného nebo uréitelného subjektu Udajﬁ , pfiéemi subjekt
Udajﬁ se povaiuje za uréeny nebo uréitelny, jestliie Ize subjekt Udajﬂ pﬁmo éi nepﬁmo
identifikovat zejména na zékladé éisla, kodu nebo jednoho éi vice prvki], specifickych
pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturni nebo sociélni identitu.

Krajsky Ufad Zlinského kraje je vtomto sméru toho nézoru, 2e § 8b odst. 1 zékona
o svobodném pﬁstupu k informacim, kdy povinny subjekt poskytne zékladni osobni Udaje

oosobé, které poskytl veFejné prostfedky, nelze vyklédat bez névaznosti na zékon
é. 101/2000 Sb. a bez névaznosti na Listinu. Pokud by tomu tak bylo, bylo by postaveni

pokraéovéni
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véech zaméstnancﬁ veFejné sprévy, potaimo zaméstnancﬂ vsech subjektﬁ hospodaﬁcich
svefejnymi prostfedky, nerovnoprévné ve vztahu kzaméstnancﬁm soukromého sektoru.

Zatimco informace o vyéi mzdy zaméstnanci] ,,soukromého sektoru“ by byla zékonem
chrénéna, zaméstnanci z oblasti vefejné sprévy, respektive zaméstnanci subjektﬂ
hospodaficich s vefejnymi prostfedky, by této ochrany nepoiivali. Krajsky Ufad Zlinského
kraje je v névaznosti na vyse uvedené toho nézoru, 2e pokud by naznaéenym zpﬂsobem
postupoval, doélo by zjeho strany k poruéeni jednoho ze zékladnich principﬁ Listiny, a to
principu vyjédfeného vjejim él. 1, jei mimo jiné deklaruje rovnost lidi v prévech, tzn., aby
pﬁ prévnim rozliéovéni v pﬁstupu k uréitym prévilm nebyl projev libovﬁle. Ztoho Ize
dovozovat, 2e véichni zaméstnanci, at’ jii z oblasti veFejného nebo soukromého sektoru, maji
prévo na to, aby se jim dostalo stejnych prév a aby jejich prévﬁm byla poskytovéna stejné
ochrana bez rozdilu.
V uvedené véci dochézi ke kolizi dvou Ustavné zaruéenych prév, kterou je moiné Fesit pouze

zménou prévni Upravy. K vykladu stévajici prévni lipravy je pak povolén pfedevsim Ustavni

soud, kterému véak dosud nebyla déna moinost se k problematice vyjédﬁt.

Vnévaznosti na vyse uvedené rozhodl Krajsky Ufad Zlinského kraje tak, 2e vsouladu

s ustanovenim § 15 zékona o svobodném pfistupu k informacim vydal rozhodnuti
o odmitnuti éésti Zédosti. Konkrétné pak odmitl poskytnout informace o vysi mimofédnych
odmén feditele a vedoucich odborﬂ Krajského Ufadu Zlinského kraje.
Pokud jde o éést Zédosti, vnii jsou poiadovény informace o mimofédnych odménéch
poskytnutych hejtmanovi a néméstkﬁlm hejtmana Zlinského kraje, byly iadateli poiadované
informace poskytnuty v pfipise ze dne 26. 9. 2012.
Pouéeni:

Proti rozhodnuti je moino podat do 15 dnﬂ ode dne doruéeni odvoléni k Ministerstvu vnitra,
a to podénim uéinénych prostfednictvim Krajského dfadu Zlinského kraje. Odvoléni
se podévé v 1 vyhotoveni.

Mgr. Pavla Psitové

vedouci Oddéleni personélnich véci a vzdélévéni

Vvhotovuie se:

1 x Ing. Ludék Madéra — do vlastnich rukou

1 x spis Krajského dfadu Zlinského kraje
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