O
t‘

.0

Q ‘

IQOQUOO

3:. ¢ : :1 MINISTERSTVO VNITRA
' ' ~ ' ﬂ CESKE REPUBLIKY
a‘OOOIOOI
Q

M

v

c

R

x

0

‘

Q

H

Q

o

a

MVCRX01lQHDO

prvotni identifikétor

odbor dozoru a kontroly vefejné sprévy
némésti Hrdinﬁ 1634/3
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C. j. MV-118934-14/ODK-2012

Praha 12. éervna 2013

Poéet listﬁ: 4/7

ROZHODNUTI

I

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly vefejné sprévy (déle téi jako

,,odvo|aci 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 pozdéjéich
pfedpisﬁ (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 pozdéjéich

pfedpisil (déIe jen "zékon o krajich“), rozhodlo podle § 90 odst. 1 pism. b) sprévniho
Fédu o odvoléni Ing. Lud’ka Madéry, narozeného 12. dubna 1943, bytem ti. 2. kvétna
4098, 760 01 Zlin (déle jako ,,Zadate|“ nebo ,,odvo|ate|“), oznaéeném jako ,,Odvoléni

proti rozhodnuti sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po, c". j. KUZL/28250/2013“ ze dne
6. kvétna 2013, podané dne 13. kvétna 2013, doruéené Zlinskému kraji téhoi dne
(déle jen ,,odvo|éni“),

takto:

Rozhodnuti povinného subjektu — Zlinského kraje, Krajského ﬁfadu Zlinského

kraje — é. j. KUZLI28250/2013 (sp. zn. KUSP/57672/2012IRLZIPo) ze dne
6. kvétna 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.

Odﬁ vodnéni:
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Odvolacimu orgénu bylo dne 29. kvétna 2013 pfedloieno Krajskvm Ofadem
Zlinského kraje odvoléni Zadatele proti
rozhodnuti povinného subjektu
c":.j.KUZL/28250/2013 ze dne 6. kvétna 2013 spolu se souvisejici spisovou
dokumentaci.
Z pfedloienvch dokumentﬁ vyplvvé, 2e se Zadatel dopisem ze dne 12. zéfi
2012 na zékladé lnfZ obrétil na Zlinskv kraj, Krajskv Ufad Zlinského kraje s Zédosti
oposkytnuti informaci (povinnému subjektu byla Zédost doruéena téhoZ dne).
V tomto podéni iadatel poiadoval poskytnuti nésledujicich informaci v tomto znéni:
v
Na zékladé zékona c. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim
Zédém o informaci, jaké mimofédné odmény dostali vedouci odboril, fed/tel, hejtman
a néméstci hejtmana Krajského Ufadu Zlinského kraje vletech 2008 a2 2012.
U kaidé odmény Zédém o struény dE/vodjejiho udéleni a jeji vysi.
Na tuto iédost povinny subjekt reagoval tim, 2e rozeslal dne 25. zéfi 2012
dotéenym zaméstnancﬁm a funkcionéfﬁm k podpisu pFedem naformulovanv
nesouhlas s poskytnutim osobnich Odajﬁ (tyto podepsané prohlééeni 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 prohléseni 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 povinnv 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 ﬂdaj ﬁ, avsak tento souhlas
nebyl ani vjediném pfipadé dén. Ztoho dﬁvodu povinny subjekt vyuiil testu
proporcionality, aby tak vyfesil kolizi zminénvch 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
pFed nenaplnénim préva na informace. Krajsky lﬁad Zlinského kraje se proto

rozhodnul neposkytnout poiadované informace.

Zadatel nesouhlasil se zpﬁsobem, jakym se povinny subjekt vypofédal s jeho
Zédosti a podal dne 8. Fijna 2012 odvoléni proti pfedmétnému rozhodnuti. Odvolatel
v ném uvedl, 2e povinnv 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.
Ministerstvo vnitra jako nadfizeny orgén posoudil némitky Zadatele a shledal je
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dﬁvodnymi. Vydal proto dne 5. Iistopadu 2012 rozhodnuti, evidované nadfizenym
orgénem pod é. j. MV-118934-2/ODK-2012, ktervm zrusil rozhodnuti povinného
subjektu ze dne 26. zéﬁ 2012 0 éésteéném odmitnuti informaci a véc vrétil
povinnému subjektu, Zlinskému kraji, k novému projednéni. Ministerstvo vnitra se
kriticky vyjédfilo krestriktivnimu 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 pfednéjsi. Odvolaci orgén taktéi potvrdil oprévnénost
némitek iadatele tvkajici se odpovidajicich soudnich rozhodnuti.
Povinny subjekt setfenou véc znovu projednal, a to se shodnym, vysledkem.
Rozhodnutim povinného subjektu ze dne 22. Iistopadu 2012, c':. 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, 2e 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

Udajd k poskytovéni informaci o platech pracovnikd povinnych subjektd podle zékona

o svobodném pfistupu kinformacim“, provedl novv test proporcionality, kdy vsak
dostateéné nepﬁhlédl k vvtkém a doporuéenim nadﬁzeného orgénu.
Zadatel, nespokojen snovym rozhodnutim povinného subjektu, podal dne

7. prosince 2012 dalsi, v této véci jii dkruhé, 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 spfislusnvm 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, neZ bylo toto rozhodnuti vydéno) doruéil dne 8. Iedna 2012 Zadatel skrze
povinny subjekt podéni nazvané ,,doplnék kodvoléni proti rozhodnuti sp. zn.

KUSP/57672l2012/ﬁ LZ/Po,

é.

j.

KUZL/72991/2012“,

které

obsahovalo

kopii

rozhodnuti NSS sp. zn. 1 As 169/2012 ze dne 6. prosince 2012
Nadfizeny orgén o odvoléni rozhodnul dne 7. Iedna 2013 shodné jako
vpfedeslych pﬁpadech - rozhodnuti povinného subjektu zrusil a vrétil knovému
projednéni. Nadfizeny orgén opakované upozornil povinny subjekt na pfekonanv

pfistup k § 8b |nfZ a upozornil na nedostatky v provedeni testu proporcionality. Déle

konstatoval, 2e povinnv subjekt odmité brét v potaz vvsledky mnohvch soudnich
rozhodnuti v téie véci i zévazny prévni nézor nadfizeného orgénu. Povinnv subjekt,
bez ohledu na nézor odvolaciho orgénu, vydal v této véci dne 28. Iedna 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
soudu (publikovén ve Sbirce zékonﬁ pod é. 43/2012), kterv doslo ke zruseni
ustanoveni trestniho Fédu tykajici se odposlechﬁ. Povinny subjekt také opakuje své
obavy o své zaméstnance, pakliie by doslo ke zvefejnéni poiadovanvch informaci.
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Zadatel se nespokojil s rozhodnutim povinného subjektu a podal si dne 31.
Iedna 2013 dalsi odvoléni. Povinnv 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). Nadfizeny orgén, Ministerstvo
vnitra, konstatoval, 2e povinnv subjekt neni ochoten nijak ustoupit ze svého nézoru a
rozhodnuti povinného subjektu proto zrusil rozhodnutim é. j. MV - 118934-10/ODK2012 ze dne 25. Unora (prévni moci toto rozhodnuti nabylo 6. bfezna 2013).
Povinny subjekt, bez ohledu na prévni nézor nadfizeného orgénu, opét Zédost
éésteéné odmitnul rozhodnutim ze dne 20. bfezna 2013. Zadatel proti tomu podal
dne 22. bfezna 2013 dalsi, jii étvrté, odvoléni. Odvoléni spolu s kompletnim

spisovym materiélem bylo zasléno odvolacim orgénu dopisem ze dne 5. dubna 2013
(doruéeno 9. dubna 2013). Nadfizenv orgén se kriticky vyjédfil k tvrzenim povinného

subjektu a svvm rozhodnutim ze dne 17. dubna 2013 zrusil rozhodnuti povinného
subjektu. Ten zévéry vyslovené nadfizenvm orgénem ignoroval a vydal nové dne 6.
kvétna 2013 nové rozhodnuti o éésteéném odmitnuti. Zadatel se opét (popété)
odvolal.

Ministerstvo vnitra dovodilo svou vécnou pfislusnost k rozhodnuti o podaném

odvoléni, a to spfihlédnutim
informaci (dotazy tykajici se
odméﬁovéni jeho vedoucich
konkrétné vedoucich odborﬁ

kpfedmétu Zédosti, resp. k povaze poiadovanych
personélnich zéleiitosti Zlinského kraje, zejména
zaméstnancﬁu zafazenvch do Krajského ufadu 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 9. kvétna (jak vyplvvé z pfiloiené
doruéenky) a odvoléni bylo povinnému subjektu doruéeno t13. kvétna 2013.
Odvoléni rovnéi obsahuje vsechny zékonem poiadované néleiitosti (srov.
§ 37 a § 82 odst. 2 sprévniho fédu).
Nadfizeny orgén samostatné nevyzyval odvolatele k vyjédfeni se k podkladﬁm
k rozhodnuti, nebof 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 spra'vnosti (srov. ust. § 89 odst. 2 sprévniho fédu). Ministerstvo
vnitra déle konstatuje, 2e napadené rozhodnuti povinného subjektu obsahuje
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veskeré formélni néleiitosti stanovené sprévnim iédem pro sprévni rozhodnuti (srov.
ust. § 68 sprévniho Fédu).
Nadiizeny orgén si je védom toho, ie se nézor a pfistup povinného subjektu
0d prvniho rozhodnuti povinného subjektu nijak nezménil a nic nenapovidé tomu, 2e

tomu tak nebude i v budoucnu. Nadiizeny orgén, vzhiedem k celé genezi vyfizované
véci, tedy opét opakuje, 2e nebude pokraéovat v plytvéni éasem a energii a odmité
formulovat jii mnohokrét vyiéené zdﬁvodnéni. Nadfizeny sprévni orgén se ji2
v minulych svych rozhodnutich kriticky vypofédal s odﬁvodnénim povinného
subjektu, i s jeho némitkami a nedomnivé se, 2e existuje jakykoliv argument, ktery by
povinny subjekt pFijaI.

Povinny subjekt ve svém odﬁvodnéni zmiﬁuje neochotu nésledovat prévni

nézor nejvyssich soudﬁ. Nadﬁ zeny orgén, byt’ si je védom, 2e erudice, znalosti
i dlouholeté zkusenosti, které nejvyssi soudy opakované vtéluji do svych rozhodnuti,
vysoko éni nad béinou Uroveﬁ , kterymi disponuji orgény veFejné sprévy, souhlasi, 2e
prévni iéd éeské republiky skuteéné neni zaloien na anglosaské tradici precedentﬁ.
Nicméné povinny subjekt je neoddiskutovatelné povinen nésiedovat prévni nézor
nadiizeného orgénu, na 002 odvolaci orgén povinny subjekt opakované upozorﬁuje.

Bez ohledu na to, co je obsahem toho kterého prévniho nézoru, povinny
subjekt je vézén nézorem nadfizeného orgénu (§ 90 odst. 1 pism. b) sprévniho
Fédu), coi znamené, ie je povinen ho nésledovat a zohlednit ve svém pfiétim
rozhodnuti. To ovsem povinny subjekt neéini, éimi se protivi zékonu.
Povinny subjekt by se tak mél zamyslet, zda svym jednénim opravdu pfispivé
ke zvysovéni prévni Urovné a k upevﬁovéni prévni jistoty v éesku, nebo naopak jen

bezohledné porusuje (nejen) zékladni zésady sprévnich orgénfi. Povinny subjekt

opakované vyjadfuje v rozhodnuti o odmitnuti obavu, 2e zveiejnénim poiadované

informace by mohl porusitjeden ze zékladnich principi] prévniho stétu (él. 1 Listiny
zékl. prév a svobod) - rovnost lidi vprévech, anii si vsak uvédomuje, 2e svym

poéinénim jiZ opakované dokonal

poruseni zékona (nadfizeny orgén

by

povinnému subjektu réd pfipomnél pfislovi o vylité vaniéce i s ditétem).
Nadiizeny orgén si, na rozdil 0d povinného subjektu, nepfiznévé prévo
rozhodovat, které zékony jsou éi nejsou v souladu s Listavou, a Zédé povinny subjekt
o totéi. K rozhodovéni o Ustavnosti prévnich norem je oprévnén pouze Ostavni soud.
Nadfizeny orgén proto Zédé povinny subjekt, aby toto akceptoval a piestal

argumentovat domnélou neustavnosti pfevaiujiciho nézoru na vyklad § 8b lnfZ.

Dosud nic nenasvédéuje (a nadfizeny orgén pfipominé, 2e si je védom, 2e otézkou
zvefejﬁovéni plati] se vsouéasné dobé zabyvé rozsifeny senét NSS - c':. j. 8 As
55/2012-23), 2e je tento vyklad v rozporu s Ustavou nebo Ustavnim pofédkem, proto
by ani povinny subjekt toto nemél neustéle opakovat. Nadfizeny orgén uzaviré, 2e
povinny subjekt jii vyéerpal veskeré argumentaéni moinosti, jak se vymezit proti
nézoru nadfizeného orgénu, a vtéto véci by mél uposlechnout prévniho nézoru
nadfizeného orgénu a poiadované informace poskytnout. Nové projednéni s jinym
vysledkem, nei poskytnutim informaci, je v rozporu se zékonem.
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IV.
Ministerstvo vnitra s ohledem na vyse uvedené tvrzeni konstatuje, 2e
rozhodnuti povinného subjektu o neposkytnuti poiadované informace o veskerych
prijmech (zékladni plat, osobni ohodnoceni, pfiplatky, mimorédné odmény véetné

jejich zdﬁvodnéni apod.) vedoucich odborﬁ a ieditele krajského Ufadu za roky 2008 -

2012, je nutné podle § 90 odst. 1 pism. b) sprévniho Fédu zrusit a véc vrétit
povinnému subjektu k novému projednéni, které bude respektovat a odréiet prévni
nézor nadiizeného orgénu.
Nadiizeny orgén opakuje, 2e argumentace a postup povinného subjektu
vzbuzuje dojem, 2e povinny subjekt nemini zménit svﬁij prévni nézor a pouze pro néj
hledé jakékoliv argumenty. Sprévny postup nezévislého a nestranného povinného
subjektu pri rozhodovaci éinnosti spoéivé na pfesné opaéném postupu - tedy teprve
na zékladé jednotlivych skuteénosti, pfedloienych argumentﬁ, odbornych nézorﬁ
i rozhodovaci praxe nejvyssich soudﬁ dochézi k vytvofeni prévniho nézoru, ktery je

adekvétné promitnut do samotného rozhodnuti.

Dle nézoru Ministerstva vnitra jsou postoj i postup povinného subjektu, ve

svétle piislusné judikatury i vysloveného prévniho nézoru odvolaciho orgénu,
neudriitelné. Zémérnym a trvajicim zésahem povinného subjektu v pfedmétné véci
je vsak na svém prévu, garantovaném Ustavnim pofédkem, krécen pfedevsim

Zadatel, jak vyplyvé z jeho iédosti o pﬁznéni zadostiuéinéni za vzniklou nemajetkovu
Lijmu.
Odvolaci orgén v tomto i ve svych pfedchozich rozhodnutich ve véci vyslovil
pro povinny subjekt zévazny prévni nézor, kterym je povinny subject dle ustanoveni

§ 90 odst. 1 pism. b) sprévniho iédu vézén. Jedné se o jii pété rozhodnuti vtéto
véci, nadfizeny orgén mé za to, ie neni dﬁvodu domnivat se, 2e povinny subjekt
mfiie uvést néjaké nové skuteénosti a dfikazy, které by uspokojivé zdﬁvodnily, proc":
povinny subjekt stéle zastévé svﬁj prévni nézor, a to navzdory nézoru nadrizeného

sprévniho orgénu. Konstatujeme, 2e povinny subjekt Limyslné odmité akceptovat
prévni nézor nadfizeného orgénu.
Pouéeni

o opravném

prostfedku:

Proti tomuto rozhodnuti se podle § 91 odst. 1 sprévniho iédu, ve spojeni

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

Stejnopis rozhodnuti spolu s originélem spisového materiélu bude doruéen do vlastnich
rukou (s dodejkou) povinnému subjektu — Zlinskému kraji, Krajskému UFadu Zlinského
kraje, Odboru Fizeni lidskych zdroji], ti‘. Tomése Bati 21, 76190 Zlin; k sp. zn.

KUSP/5 76 72/20 1 Z/RLZ/Po.
2. Stejnopis rozhodnuti bude (po nabyti prévni moci svyznaéenim doloiky prévni moci)
doruéen do vlastnich rukou (s dodejkou) povinnému subjektu - Zlinskému kraji,

Krajskému Liradu Zlinského kraje, Odboru fizeni lidskych zdrojﬁ, tr. Tomése Bati 21,
761 90 Zlin; k sp. zn. KUSP/57672/2012//§’LZ/Po.
3.

Rozhodnuti bude doruéeno do vlastnich rukou (s dodejkou) odvolateli — Ing. Lud’ku

4.

Stejnopis rozhodnuti zﬁstévé souéésti kopie spisu uloiené u Ministerstva vnitra.

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

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

