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ROZHODNUTi
Krajsky Ufad Zlinského kraje, Odbor Fizeni lidskych zdrojl], jako orga'n pﬁsluény podle § 67
odst. 1 pism. g) zékona é. 129/2000 8b., o krajich, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬂ (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 pfedpisﬁ (déle jen ,,za'kon
o svobodném pfistupu k informacim“ nebo ,,InfZ“), vydévé ve smyslu § 15 odst. 1 InfZ ve véoi
Zédosti lng. Lud’ka Madéry, nar. 12. 4. 1943, bytem tr". 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 Ietech 2008 a2 2012
toto rozhodnuti:

Zédost pana lng. 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 Elfad Zlinského kraje
ti. Toméée Bati 21
761 90 Z||'n

ICO: 70891320
te|.: 577 O43 111, fax: 577 043 202
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, wvvw.kr-z|insky.cz
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Oddvodnéni:
I

Dne 12. 9. 2012 obdriel Krajsky Ufad Zlinského kraje (déle jen "krajskv 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 odborf: a Feditel
Krajského Ufadu Zlinského kraje, a déle hejtman a néméstci hejtmana Zlinského kraje
v Ietech 2008 a2 2012. U kaidé odmény iédal o uvedeni struéného dfxvodu jejiho udéleni
a jeji vvée.

Krajskv 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 Zédosti Zadatele
ze dne 12. 9. 2012. lnformace poiadované iadatelem jsou informace, které se vztahuji
k pﬁxsobnosti Krajského Ufadu a které mé k dispozici.
Krajsky Ufad Zlinského kraje si v uvedené souvislosti vyiédal vyjédfeni dotéenych osob,
tj. Feditele a vedoucich odborﬁ, 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 bvt zneuiity
pro pﬁpadnou diskreditaci jejich osoby. Zédost krajsky Ufad vyfidil tak, 2e vydal dne
26.9.2012 rozhodnuti o odmitnuti éésti iédosti, a to Udajﬁ : o vyéi mimofédnych odmén
vyplacenych vedoucim odborﬁ a Fediteli Krajského Ufadu Zlinského kraje vletech 2008
a2 2012. V ostatnim iédosti Zadatele vyhovél a poskytl mu informace o vyéi mimofédnych
odmén poskytnutych hejtmanovi a néméstkﬁm hejtmana 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 iédosti 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 povinnému

subjektu 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 krajskv Ufad vydal dne 22. 11. 2012 daléi

rozhodnuti é. j. KUZL/72991/2012, v némi znovu provedl test proporcionality. Na zékladé
provedeného testu proporcionality krajsky Ufad Zédost 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 s hodnocenim 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 vyée
uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo
krajskému Ufadu
k novému projednéni s vvtkou
nesprévné provedeného testu
proporcionality a nerespektovéni rozhodnuti nejvyééich soudﬂ.
Krajsky Ufad se tedy véci znovu zabyval a na zékladé posouzeni llustavnich aspektﬁ préva

na informace Zédost dne 28. 1. 2013 éésteéné odmitl. Proti rozhodnuti podal Zadate! 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, 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 k zévéru, 2e poskytnuti
informaci poiadovanych iadatelem by znamenalo zcela nepfiméfeny zésah do Ustavné
zaruéenych prév dotéenych osob na ochranu soukromi a osobnich Udajﬁ , a Zédost Zadatele
tak éésteéné odmitl. S rozhodnutim Krajského Ufadu se Zadatel 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 vrétilo

krajskému Ufadu knovému projedna'ni stim, 2e povinny subjekt stavi své vlastni zéjmy
nad dodriovéni zékonného postupu.

Rozhodnutim é. j. KUZL/28250/2013 ze dne 6. 5. 2013 krajsky Ufad opétovné rozhodl
o éésteéném odmitnuti informaci. Proti tomuto rozhodnuti podal Zadatel dne 13. 5. 2013

véasné odvoléni.

Ministerstvo vnitra ‘svym rozhodnutim é. j. MV-118934-14/ODK-2012 ze dne 12. 6. 2013 vyée
uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo
krajskému Ufadu k novému projednéni stim, 2e povinny subjekt opakované nerespektuje
nézor nadﬁzeného orgénu a nejvyééich soudﬁl.

Na zékladé rozhodnuti Ministerstva vnitra jakoito odvolaciho orgénu se povinny subjekt
Zédosti opétovné zabyval a dospél k nésledujicim zévérﬂm:
Mezi krajskym IJFadem a odvolacim orgénem pfetrvévé dlouhodobé polemika na téma
vykladu § 8b zékona é. 106/1999 8b., o svobodném pfistupu k informacim. Odvolaci orgén
mimo jiné vyslovil pfesvédéeni, 2e krajsky lJfad nerespektuje prévni nézor odvolaciho orgénu
ani Nejvyééiho sprévniho soudu.
Vpﬁ padé poskytovéni informaci o platech a odménéch dochézi ke kolizi dvou ustavné

zaruéenych prév, a to préva na informace dle él. 17 LZPS a préva na ochranu soukromi

dle él. 10 odst. LZP8. Ustavni soud opakované judikuje (viz napF. jii nélezy vyhlééené
pod é. 214/1994 Sb. a é. 280/1996 8b.), 2e vtéchto pfipadech je kliéové provedeni testu
proporcionality.

Krajsky Ufad je ve véci poskytovéni informaci o platech a odménéch zaméstnancﬁ
dlouhodobé ve styku s ostatnimi krajskymi Ufady i jinymi orga'ny veFejné sprévy a konstatuje,
2e s nimi ve vykladu § 8b zékona é. 106/1999 8b., o svobodném pﬁstupu k informacim

zachovévé nézorovou jednotu. Krajsky UFad také sleduje rozhodovaci praxi Ministerstva
vnitra jakoito odvolaciho orgénu. Bohuiel nemé povédomost o tom, 2e by Ministerstvo vnitra

vjakémkoli pﬁpadé, kde rozhodovalo jako odvolaci orgén, potvrdilo zamitavé rozhodnuti
povinného subjektu, tfebaie rozhodnuti vychézelo z velmi detailniho a pfesvédéivého testu
proporcionality. Nelze tedy mit za to, 2e takto pauéalizovany postup odvolaciho orgénu je
ultra legem.

Lze konstatovat, 2e se jedné komplexni problém nézorovych postojﬂ k vykladu § 8b zékona
é. 106/1999 8b., o svobodném pfistupu k informacim, ktery pfesahuje tento pFipad, ale
isféru vefejné sprévy. Povinnému subjektu vtéto situaci nepﬁjde korektni poskytnout

informace poiadované iadatelem.
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Vnévaznosti na vyée 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 0 vyéi mimofédnych
odmén Feditele a vedoucich odborﬁ Krajského Ufadu Zlinského kraje.
Pokud jde o éést Zédosti, vnii jsou poiadovény informace o mimofédnych odménéch

poskytnutych hejtmanovi a néméstkﬂm hejtmana Zlinského kraje, byly Zadateli poiadované
informace poskytnuty v pﬁpise ze dne 26. 9. 2012.
Pouéeni:

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

Mgr. Pavla zsotové
vedouci Oddéleni personélnich véci a vzdélévéni

Vyhotovuie se:

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