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prvotni
kétor
prvotní identiﬁ
identiﬁkátor

odbor
odbor dozoru
dozoru aa kontroly
kontroly vefejné
veřejné sprévy
správy

némésti
náměstí Hrdinﬁ
Hrdinů 1634/3
1634/3
Praha
Praha 44

140
140 21
21

C.
Č. j. MV-118934-17/ODK-2012

Praha 30. éervence
července 2013

Poéet
Počet Iistﬁ
listů:: 55

I

ROZHODNUTI
ROZHODNUTÍ
Ministerstvo
Ministerstvo vnitra,
vnitra, odbor
odbor dozoru
dozoru aa kontroly
kontroly vefejné
veřejné sprévy
správy (déle
(dále téi
též jako
jako

,,odvolaci
,,odvolací orgén"
orgán“ nebo
nebo madfizeny
„nadřízený orgén“),
orgán“), podle
podle ust.
ust. §§ 16
16 ve
ve spojeni
spojení ss ust.
ust. §§ 20
20
zékona č.
é. 106/1999 Sb., osvobodném pfistupu
odst.4 zákona
přístupu kinformacim,
kinformacím, ve
ve znéni
znění
pozdéjéich předpisů
pfedpisﬁ (dále
(déle jen ,,lnfZ“), ve spojení
spojeni sust.§
pozdějších
sust.§ 178
178 odst.
odst. 11 zékona
zákona
é. 500/2004
500/2004 Sb.,
Sb., správní
sprévni řád,
Féd, ve
ve znění
znéni pozdéjéich
Féd“),
č.
pozdějších pfedpisﬁ
předpisů (déle
(dále jen
jen "sprévni
„správní řád“),
ve
spojeni
s
§
94
odst.
1
zékona
é.
129/2000
Sb.,
o
krajich
(krajské
zfizeni),
ve
znéni
ve spojení s § 94 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., O krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdéjéich předpisů
pfedpisﬁ (dále
(déle jen
jen ,,zákon
"zékon oo krajich“),
pozdějších
krajich“), rozhodlo
rozhodlo podle
podle §§ 90
90 odst.
odst. 11 pism.
pism. b)
b)
sprévniho
správního Fédu
řádu oo odvoléni
odvolání lng.
lng. Lud’ka
Luďka Madéry,
Maděry, narozeného
narozeného 12.
12. dubna
dubna 1943,
1943, bytem
bytem
tf. 2.
2. května
kvétna 4098,
4098, 760
760 01
01 Zlín
Zlin (dále
(déle jako
jako ,,2adate|“
tř.
,,žadatel“ nebo
nebo ,,odvolateI“),
,,odvolatel“), proti
proti rozhodnuti
rozhodnutí
Zlinského kraje,
kraje, za
za nějž
néji ve
ve věci
véci jednal
jednal Krajsky
kraje, ze
Zlínského
Krajský Ufad
úřad Zlinského
Zlínského kraje,
ze dne
dne
1. července
éervence 2013,
2013, č.
c3. j.j. KUZL/42571/2013,
KUZL/42571/2013, sp.
1.
sp. zn.
zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po,
KUSP/57672/2012/ŘLZ/Po,
podané dne
dne 8.
8. července
éervence 2013,
2013, doručené
doruéené Zlinskému
podané
Zlínskému kraji
kraji téhoi
téhož dne
dne (déle
(dále jen
jen
,,odvo|éni“),
,,odvolání“),
takto:

— Zlinského
Rozhodnuti povinného
povinného subjektu
subjektu Rozhodnutí
Zlínského kraje,
kraje, za
za néji
nějž ve
ve véci
věci jednal
jednal
—
Krajsky
(ﬁad
_Z|inského
kraje
(sp.
zn.
Krajský
úřad
Zlínského
kraje
- é.j.
č.j. KUZLI42571l2013
KUZL/42571/2013
(sp.
zn.
KUSPI57672I2012IRLZIPo) ze dne 1.
KUSP/57672/2012/RLZ/Po)
1. éervence
července 2013,
2013, oéésteéném
očástečném odmitnuti
odmítnutí
iédosti O
o poskytnutí
poskytnuti informaci,
informaci, s
se
e ru
žádosti
r u §i
ší aa véc
věc se
se vraci
vrací povinnému
povinnému subjektu
subjektu
knovémuprojednéni.
knovémuprojednání.
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Odﬁ
vodnéni:
Odůvodněnk

I.
Odvolacimu
Odvolacímu orgénu
orgánu bylo
bylo dne
dne 23.
23. éervence
července 2013
2013 pfedloieno
předloženo Krajskvm
Krajským Clfadem
úřadem

Zlinského
Zlínského kraje
kraje odvoléni
odvolání Zadatele
žadatele proti
proti rozhodnuti
rozhodnutí povinného
povinného subjektu
subjektu ze
ze dne
dne
1.
1. éervence
července 2013
2013 c':.j.
č.j. KUZL/42571/2013,
KUZL/42571/2013, sp.
sp. zn.
zn. KUSP/57672/2012/F{LZ/Po
KUSP/57672/2012/ŘLZ/Po (déle
(dále

také
také jako
jako ,,napadané
,,napadané rozhodnuti“),
rozhodnutí“), spolu
spolu se
se souvisejici
související spisovou
spisovou dokumentaci.
dokumentací.
Z
Z pfedloienych
předložených dokumentﬁ
dokumentů vyplvvé
vyplývá nésledujici.
následující.

Žadatel se
se dopisem
dopisem ze
ze dne
dne 12.
12. zéfi
září 2012
2012 na
na zékladé
základě lnfZ
lnfZ obrétil
obrátil na
na Zlinskv
Zlínský
Zadatel

kraj,
kraj, za
za néji
nějž ve
ve véci
věci jednal
jednal Krajskv
Krajský (Jfad
úřad Zlinského
Zlínského kraje
kraje (déle
(dále téi
též jako
jako ,,povinny
„povinný
subjekt“),
subjekt“), ss Zédosti
žádostí oo poskytnuti
poskytnutí informaci
informací (povinnému
(povinnému subjektu
subjektu byla
byla Zédost
žádost doruéena
doručena
téhoi
téhož dne).
dne). Vtomto
Vtomto podéni
podání Zadatel
žadatel poiadoval
požadoval poskytnuti
poskytnutí nésledujicich
následujících informaci
informací
v
v tomto
tomto znéni,
znění, cituji:
cituji:

,,Na
,,Na zék/adé
základě zékona
Zákona c.
č. 106/1999
106/1999 Sb.,
Sb., oo svobodném
svobodném pfistupu
přístupu kinformacim
kinformacím
v

iédém
žádám oo informaci,
informaci, jaké
jaké mimofédne’
mimořádné odmény
odměny dostali
dostali vedouci
vedoucí odbord,
odborů, feditel,
ředitel, hejtman
hejtman
a
a néméstci
náměstci hejtmana
hejtmana Krajského
Krajského Ufadu
úřadu Zlinského
Zlínského kraje
kraje vletech
V/etech 2008
2008 a2
až 2012.
2012.

U
U kaidé
každé odmény
odměny Zédém
žádám oo struény
Stručný dflvodjejiho
důvodjejího udéleni
udělení aa jej/'
její vyéi.
výši.

Na
'tim, 2e
Na tuto
tuto iédost
žádost povinhy
povinný subjekt
subjekt reagoval
reagovaltím,
že rozeslal
rozeslal dne
dne 25.
25. zéfi
září 2012
2012
dotéenym
m kk podpisu
dotčeným zaméstnancﬁm
zaměstnancům aa funkcionéfﬂ
funkcionářům
podpisu pfedem
předem naformulovany
naformulovaný

nesouhlas
nesouhlas ss poskytnutim
poskytnutím osobnich
osobních Udajﬁ
údajů (tyto
(tyto podepsané
podepsaná prohléseni
prohlášení jsou
jsou souéésti
součásti
spisu).
spisu). Véichni
Všichni dotéeni
dotčení pracovnici
pracovníci pfedloiené
předložená prohlééeni
prohlášení podepsali,
podepsali, tj.
tj. ani
ani jeden
jeden
zdotéenvch
zdotčených pracovnikﬁ
pracovníků neposkytnul
neposkytnul souhlas
souhlas sS poskytnutim
poskytnutím osobnich
osobních Udajﬁ
údajů
v
v poiadované
požadované podobé.
podobě.

Na
Na zékladé
základě téchto
těchto prohléseni
prohlášení poskytnul
poskytnul dne
dne 26.
26. zéﬁ
září 2012
2012 povinnv
povinný subjekt
subjekt
informace
informace pouze
pouze oo odménéch
odměnách tvkajicich
týkajících se
se hejtmana
hejtmana aa néméstkﬁ
náměstků hejtmana
hejtmana

Zlinského
Zlínského kraje,
kraje, aa to
to vtom
vtom rozsahu,
rozsahu, 2e
že dotyéni
dotyční Zédné
žádné mimofédné
mimořádné odmény
odměny ve
ve

sledovaném
sledovaném obdobi
období neobdrieli.
neobdrželi. Do
Do zbytku
zbytku poiadovanych
požadovaných informaci
informací (tj.
(tj. vyse
výše
mimofédnych
mimořádných odmén
odměn vedoucich
vedoucích odborﬁ
odborů aa Feditele
ředitele Krajského
Krajského Ufadu
úřadu Zlinského
Zlínského kraje)
kraje)
vydal
vydal povinnv
povinný subjekt
subjekt dne
dne 26.
26. zéfi
září 2012
2012 rozhodnuti
rozhodnuti oo éésteéném
částečném odmitnuti.
odmítnutí.

Vodﬁ
vodnéni tohoto
V odůvodnění
tohoto rozhodnuti
rozhodnutí povinny
povinný subjekt
subjekt uvedl,
uvedl, 2e
že prévo
právo na
na informace
informace se
se
vv tomto
tomto pfipadé
případě dostalo
dostalo do
do stfetu
střetu ss prévem
právem na
na ochranu
ochranu soukromi.
soukromí. Povinnv
Povinný subjekt
subjekt si
si
vyiédal
vyžádal souhlas
souhlas dotéenych
dotčených osob
osob ss poskytnutim
poskytnutím osobnich
osobních Udaji],
údajů, avéak
avšak tento
tento souhlas
souhlas
nebyl
nebyl ani
ani vjediném
vjediném pfipadé
případě dén.
dán. Ztoho
Ztoho dﬁvodu
důvodu povinny
povinný subjekt
subjekt vyuZil
využil testu
testu
proporcionality,
proporcionality, aby
aby tak
tak vyfesil
vyřešil kolizi
kolizi zminénvch
zmíněných zékladnich
základních prév
práv resp.,
resp., které
které prévo
právo
vtomto
vtomto pfipadé
případě by
by mélo
mělo ustoupit
ustoupit kterému.
kterému. Povinny
Povinný subjekt
subjekt dose!
došel knézoru,
knázoru, 2e
že

vv daném
daném pfipadé
případě pfevaiuji
převažují negativni
negativní dopady
dopady zésahu
zásahu do
do préva
práva na
na ochranu
ochranu soukromi
soukromí
pied
před nenaplnénim
nenaplněním préva
práva na
na informace.
informace. Krajsky
Krajský UFad
úřad Zlinského
Zlínského kraje
kraje se
se proto
proto
rozhodnul
rozhodnul neposkytnout
neposkytnout poiadované
požadované informace.
informace.

Zadatel
Žadatel nesouhlasil
nesouhlasil se
se zpﬁsobem,
způsobem, jakvm
jakým se
se povinnv
povinný subjekt
subjekt vypofédal
vypořádal ss jeho
jeho
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MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO
VNITRA
CESKE REPUBLIKY
REPUBLIKY
ČESKÉ

iédosti
žádosti aa podal
podal dne
dne 8.
8. Fijna
října 2012
2012 odvoléni
odvolání proti
proti pfedmétnému
předmétnému rozhodnuti.
rozhodnutí. Odvolatel
Odvolatel
v ném
něm uvedl,
uvedl, 2e
že povinny
povinný subjekt
subjekt naprosto
naprosto ignoroval
ignoroval rozsudek
rozsudek Nejvyssiho
Nejvyššího soudu
soudu (déle
(dále
kvétna 2011
jen ,,NSS“) 5 As 57/2010 ze dne 27. května
2011 ii rozsudek
rozsudek Krajského
Krajského soudu
soudu vv Brné
Brně
29 A 41/2011 ze dne 27. dubna 2012. Zadatel
Žadatel Ss ohledem
ohledem na
na citované
citovaná rozhodnuti
rozhodnutí
nadfizenv orgán
orgén jednoznačně
jednoznaéné pﬁkézal
navrhuje, aby nadřízený
přikázal povinnému
povinnému subjektu
subjektu

poiadované informace
informace vv plném
plném rozsahu
rozsahu poskytnout.
požadované
poskytnout.
Ministerstvo vnitra
vnitra jako
jako nadfizeny
Ministerstvo
nadřízený orgén
orgán posoudil
posoudil némitky
námitky Zadatele
žadatele aa shledal
shledal je
je
dﬁvodnymi.
důvodnými. Vydal
Vydal proto
proto dne
dne 5.
5. listopadu
listopadu 2012
2012 rozhodnuti,
rozhodnutí, evidované
evidované nadﬁzenvm
nadřízeným
orgénem
orgánem pod
pod é.
č. j.j. MV-118934-2/ODK-2012,
MV-118934-2/ODK-2012, kterym
kterým zrusil
zrušil rozhodnuti
rozhodnutí povinného
povinného
subjektu
subjektu ze
ze dne
dne 26.
26. zéfi
záři 2012
2012 oo éésteéném
částečném odmitnuti
odmítnutí informaci
informací aa véc
věc vrétil
vrátil
povinnému
povinnému subjektu,
subjektu, Zlinskému
Zlínskému kraji,
kraji, kk novému
novému projednéni.
projednání. Ministerstvo
Ministerstvo vnitra
vnitra se
se
kriticky
kriticky vyjédﬁlo
vyjádřilo kk restriktivnimu
restriktivnímu zpﬁsobu,
způsobu, jakym
jakým si
si povinny
povinný subjekt
subjekt vyloiil
vyložil pojem
pojem
pf/jemce
příjemce vefejnych
veřejných prostfedkl)
prostředků aa déle
dále také
také kk Oéelové
účelově provedenému
provedenému testu
testu
proporcionality,
proporcionality, kterv
který mél
měl povinnému
povinnému subjektu
subjektu odpovédét
odpovědět na
na otézku,
otázku, které
které prévo
právo
(zéjem)
(zájem) je
je vtomto
Vtomto pfipadé
případě pfednéjsi.
přednější. Odvolaci
Odvolací orgén
orgán taktéi
taktéž potvrdil
potvrdil oprévnénost
oprávněnost
némitek
námitek Zadatele
žadatele tvkajici
týkající se
se odpovidajicich
odpovídajících soudnich
soudních rozhodnuti.
rozhodnutí.
Povinny
Povinný subjekt
subjekt setfenou
šetřenou véc
věc znovu
znovu projednal,
projednal, aa to
to se
se shodnym,
shodným, vvsledkem.
výsledkem.

Rozhodnutim
Rozhodnutím povinného
povinného subjektu
subjektu ze
ze dne
dne 22.
22. listopadu
listopadu 2012,
2012, é.
č. j.j. KUZL/72991/2012,
KUZL/72991/2012,

tak
tak doélo
došlo kk opétovnému
opětovnému éésteénému
částečnému odmitnuti
odmítnutí Zédosti
žádosti oo informace
informace ve
ve stejném
stejném

rozsahu
rozsahu jako
jako vv pfedchozim
předchozím rozhodnuti.
rozhodnutí. Argumentace
Argumentace povinného
povinného subjektu
subjektu nedoznala
nedoznala
zmén
Povinny subjekt
změn oproti
oproti pfedchozimu
předchozímu rozhodnuti.
rozhodnutí.Povinný
subjekt konstatoval,
konstatoval, 2e
že se
se neztotoinil
neztotožnil

sS nézorem
názorem vyjédfenym
vyjádřeným vv rozhodnuti
rozhodnutí Nejvyssiho
Nejvyššího sprévniho
správního soudu
soudu (déle
(dále jen
jen ,,NSS“)
,,NSS“)
é.
č. j.j. 55 As
As 57/2010
57/2010 - 79
79 ze
ze dne
dne 27.
27. kvétna
května 2011.
2011. Povinny
Povinný ‘subjekt,
subjekt, kterv
který své
své argumenty
argumenty

opiré
opírá ii oo ,,Metodické
„Metodické doporuéeni
doporučení Ministerstva
Ministerstva vnitra
vnitra aa Ufadu
Uřadu pro
pro ochranu
ochranu osobn/ch
osobních
E/daji?
k
poskytovéni
informaci
o
p/atech
pracovnikd
povinnych
subjekt/i
podle
údajů k poskytování informací o p/atech pracovníků povinných subjektů podle zékona
zákona
o
O svobodném
svobodném pfistupu
přístupu kinformacim“,
kinformacím“, provedl
provedl novv
nový test
test proporcionality,
proporcionality, kdy
kdy vsak
však
dostateéné
dostatečně nepfihlédl
nepřihlédl kk vytkém
výtkám aa doporuéenim
doporučením nadfizeného
nadřízeného orgénu.
orgánu.

Zadatel,
Žadatel, nespokojen
nespokojen snovvm
snovým rozhodnutim
rozhodnutím povinného
povinného subjektu,
subjektu, podal
podal dne
dne

7.
7. prosince
prosince 2012
2012 dalsi,
další, vv této
této véci
věci jiZ
již druhé,
druhé, odvoléni
odvolání (doruéeno
(doručeno povinnému
povinnému subjektu
subjektu
10.
10. prosince
prosince 2012).
2012). Vném
Vněm odvolatel
odvolatel opét
opět Zédé,
žádá, aby
aby nadﬁzenv
nadřízený orgén
orgán pfikézal
přikázal
povinnému
povinnému Zédost
žádost nové
nově vyfidit,
vyřídit, tedy
tedy poiadované
požadované informace
informace vplném
vplném rozsahu
rozsahu
'poskytnout.
poskytnout. Odvoléni
Odvolání spolu
spolu spfisluénym
spříslušným spisovvm
Spisovým materiélem
materiálem bylo
bylo pfedloieno
předloženo

dopisem
dopisem ze
ze dne
dne
(doruéeno
(doručeno dne
dne 28.
28.
pfedtim,
neZ
bylo
předtím, než bylo

21.
21. prosince
prosince 2012
2012 nadﬁzenému
nadřízenému orgénu
orgánu -- Ministerstvu
Ministerstvu vnitra
vnitra
prosince
prosince 2012).
2012). V
V prﬂbéhu
průběhu rozhodovéni
rozhodování nadﬁzeného
nadřízeného orgénu
orgánu (tedy
(tedy
toto
rozhodnuti
vydéno)
doruéil
dne
8.
ledna
2012
Zadatel
skrze
toto rozhodnutí vydáno) doručil dne 8. ledna 2012 žadatel skrze

povinny
povinný subjekt
subjekt podéni
podání nazvané
nazvané ,,doplnék
,,dop/něk kodvoléni
kodvo/ání proti
proti rozhodnuti
rozhodnutí sp.
sp. zn.
Zn.

KUSPl57672/2012/ﬁ
LZ/Po, é.
KUSP/57672/2012/ŘLZ/Po,
č. j.j. KUZL/72991/2012“,
KUZL/72991/2012", které
které
rozhodnuti
rozhodnutí NSS
NSS sp.
sp. zn.
zn. 11 As
As 169/2012
169/2012 ze
ze dne
dne 6.
6. prosince
prosince 2012
2012

obsahovalo
obsahovalo

kopii
kopii

Nadfizeny
Nadřízený orgén
orgán oo odvoléni
odvolání rozhodnul
rozhodnul dne
dne 7.
7. ledna
ledna 2013
2013 shodné
shodně jako
jako
vpfedeslych
vpředešlých pfipadech
případech -- rozhodnuti
rozhodnutí povinného
povinného subjektu
subjektu zrusil
zrušil aa vrétil
vrátil knovému
knovému
projednéni.
projednání. Nadfizenv
Nadřízený orgén
orgán opakované
opakovaně upozornil
upozornil povinny
povinný subjekt
subjekt na
na pfekonany
překonaný
pfistup
přístup kk §§ 8b
8b lnfZ
lnfZ aa upozornil
upozornil na
na nedostatky
nedostatky vv provede_ni
provedení testu
testu proporcionality.
proporcionality. Déle
Dále
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konstatoval,
konstatoval, 2e
že povinnv
povinný subjekt
subjekt odmité
odmítá brét
brát vpotaz
vpotaz vvsledky
výsledky mnohvch
mnohých soudnich
soudních

rozhodnuti
rozhodnutí vv téie
téže véci
věci ii zévaznv
závazný prévni
právní nézor
názor nadfizeného
nadřízeného orgénu.
orgánu. Povinnv
Povinný subjekt,
subjekt,

nézor odvolacího
odvolaciho orgánu,
orgénu, vydal
bez ohledu na názor
vydal vv této
této véci
věci dne
dne 28.
28. ledna
ledna 2013
2013 dalsi
další
rozhodnuti, ve kterém opět
opét odmítnul
odmitnul poskytnout informace,
rozhodnutí,
informace, aa to
to ve
ve stejném
stejném rozsahu
rozsahu
pfedchozich případech.
pﬁpadech. Povinnv
jako v předchozích
Povinný subjekt
subjekt mimo
mimo jiné
jiné vyzdvihuje
vyzdvihuje nélez
nález Ustavniho
Ústavního
soudu
soudu (pub|ikova'n
(publikován ve
ve Sbirce
Sbírce zékonf:
zákonů pod
pod c':.
č. 43/2012),
43/2012), ktery
který doslo
došlo ke
ke zruéeni
zrušení
ustanoveni
ustanovení trestniho
trestního fédu
řádu tvkajici
týkající se
se odposlechﬁ.
odposlechů. Povinny
Povinný subjekt
subjekt také
také opakuje
opakuje své
své
obavy
obavy oo své
své zaméstnance,
zaměstnance, pakliie
pakliže by
by doslo
došlo ke
ke zvefejnéni
zveřejnění poiadovanych
požadovaných informaci.
informací.
Zadatel
Žadatel se
se nespokojil
nespokojil ss rozhodnutim
rozhodnutím povinného
povinného subjektu
subjektu aa podal
podal si
si dne
dne 31.
31.
ledna
ledna 2013
2013 dalsi
další odvoléni.
odvolání. Povinny
Povinný subjekt
subjekt vv souladu
souladu se
se zékonem
zákonem pfedloiil
předložil odvoléni
odvolání
Zadatele
žadatele spolu
spolu ss originélem
originálem spisové
spisové dokumentace
dokumentace dopisem
dopisem ze
ze dne
dne 14.
14. (more
února 2013
2013
nadřízenému orgénu
orgánu (doruéeno
(doručeno 18.
18. Unora
února 2013).
2013). Nadﬁ
Nadřízený
orgán, Ministerstvo
Ministerstvo
nadfizenému
zeny orgén,
2e povinný
povinnv subjekt neni
vnitra, konstatoval, že
není ochoten
ochoten nijak
nijak ustoupit
ustoupit ze
ze svého
svého nézoru
názoru aa
rozhodnuti povinného subjektu proto zrušil
zrusil rozhodnutim
rozhodnutí
rozhodnutím é.
č. j. MV
MV -- 118934-10/ODK118934-10lODKUnora (právní
(prévni moci toto rozhodnuti
2012 ze dne 25. února
rozhodnutí nabylo
nabylo 6.
6. bfezna
března 2013).
2013).
Povinnv subjekt, bez ohledu na prévni
Povinný
právní nézor
názor nadfizeného
nadřízeného orgénu,
orgánu, opét
opět iédost
žádost
éésteéné odmítnul
odmitnul rozhodnutím
rozhodnutim ze dne 20. bfezna
částečně
března 2013.
2013. Zadatel
Žadatel proti
proti tomu
tomu podal
podal
bfezna 2013 další,
dalsi, již
jii čtvrté,
étvrté, odvoléni.
dne 22. března
odvolání. Odvoléni
Odvolání spolu skompletnim
skompletním
spisovym materiálem
materiélem bylo zasláno
zasla'no odvolacím
odvolacim orgénu
Spisovým
orgánu dopisem
dopisem ze
ze dne
dne 5.
5. dubna
dubna 2013
2013
(doruéeno 9.
9. dubna
dubna 2013).
2013). Nadřízený
Nadfizenv orgán
orgén se
(doručeno
se kriticky
kriticky vyjédfil
vyjádřil kk tvrzenim
tvrzením povinného
povinného
subjektu aa svým
svym rozhodnutím
rozhodnutim ze
ze dne
dne 17.
subjektu
17. dubna
dubna 2013
2013 zrusil
zrušil rozhodnuti
rozhodnutí povinného
povinného
subjektu. Ten
Ten závěry
zévéry vyslovené
vyslovené nadřízeným
nadfizenvm orgénem
subjektu.
orgánem ignoroval
ignoroval aa vydal
vydal dne
dne
6. května
kvétna 2013
2013 nové
nové rozhodnutí
rozhodnuti o
o částečném
éésteéném odmitnuti.
6.
odmítnutí. Zadatel
Žadatel se
se opét
opět (popété)
(popáté)
odvolal a
a odvolací
odvolaci orgán
orgén vydal
vydal dne
dne 12.
12. éervna
nové rozhodnuti
odvolal
června 2013
2013 nové
rozhodnutí (é.
(č. j.j. MV
MV -118934-14/ODK-2012), v
v němž
némZ znovu
znovu vyjádřil
vyjédfil svﬁj
118934-14/ODK-2012),
svůj prévni
právní nézor
názor aa rozhodnuti
rozhodnutí
povinného subjektu
subjektu zrušil
zrusil a
a vrátil
vrétil mu
mu věc
véc kk novému
povinného
novému projednéni.
projednání.

Povinny subjekt
subjekt převzal
pfevzal dne
dne 27.
27. éervna
2013 rozhodnuti
odvolaciho orgénu
Povinný
června 2013
rozhodnutí odvolacího
orgánu
ze dne
dne 12.
12. června
éervna 2013,
2013, č.
é. j.j. MV
MV - 118934-14/ODK-2012,
118934-14/ODK-2012, které
ze
které nabylo
nabylo prévni
právní moci
moci
dne 17.
17. června
éervna 2013,
2013, a
a vydal
vydal dne
dne 1.
1. éervence
2013 daléi
sesté) rozhodnuti
dne
července 2013
další (jii
(již šesté)
rozhodnutí
6.].j. KUZL/42571/2013,
KUZL/42571/2013, sp.
sp. zn.
zn. KUSP/57672/2012/ŘLZ/Po.
KUSP/57672/2012/RLZ/Po. Vuvedeném
č.
Vuvedeném rozhodnuti
rozhodnutí
povinnv subjekt
subjekt zopakoval
zopakoval argumentaci
argumentaci z
povinný
z pfedchozich
předchozích rozhodnuti,
rozhodnutí, tedy
tedy pfevéiné,
převážně, 2e
že
neposkytnuti informací
informaci je ochranou soukromí
soukromi élovéka
neposkytnutí
člověka podle
podle Listiny
Listiny zékladnich
základních prév
práv aa
svobod a
a že
2e povinný
povinny subjekt
subjekt postupuje
postupuje stejné
jako ostatni
svobod
stejně jako
ostatní Kraje.
Kraje. Proti
Proti tomuto
tomuto
rozhodnuti podal
podal žadatel
Zadatel dne
dne 8.
8. července
éervence 2013
rozhodnutí
2013 odvoléni,
odvolání, kde
kde konstatuje,
konstatuje, 2e
že povinnv
povinný
subjekt nerespektuje
nerespektuje judikaturu
judikaturu NSS
NSS ani
ani rozhodnuti
subjekt
rozhodnutí nadfizeného
nadřízeného sprévniho
správního orgénu,
orgánu,
jimi je
je právně
prévné vázán,
vézén, a
a žádá,
Zédé, aby
aby nadřízený
nadfizeny orgén
jímž
orgán jednoznaéne"
jednoznačně pfikéza/
přikázal povinnému
povinnému
subjektu žádost
iédost vyřídit,
vyfidit, to
to znamená,
znamené, pfikéza/
subjektu
přikázal povinnému
povinnému subjektu
subjektu poiadovane’
požadované
informace v
v plném
plném rozsahu
rozsahu poskytnout.
poskytnout.
informace
Ministerstvu vnitra
vnitra bylo
bylo dne
dne 23.
23. července
éervence 2013
Ministerstvu
2013 pfedloieno
předloženo povinnvm
povinným
subjektem odvolání
odvoléni žadatele
Zadatele spolu
spolu se
subjektem
se sprévnim
správním spisem
spisem (pfipisem
(přípisem ze
ze dne
dne
éervence 2013). Ve svém vyjádření
vyjédfeni povinny
22. července
povinný subjekt
subjekt konstatoval,
konstatoval, 2e
že nesouhlasi
nesouhlası
hodnocenim případu,
pfipadu, jak
jak jej
jej žadatel
iadatel uved/
ss hodnocením
uved/ ve
ve svém
svém odvoléni,
odvolání, aa navrhuje
navrhuje aby
aby

I
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Ministerstvo
Ministerstvo vnitra
vnitra odvoléni
odvolání iadatele
žadatele zamitlo
Zamítlo aa napadené
napadené rozhodnuti
rozhodnutí potvrdil.
potvrdil.

Il.
Ministerstvo vnitra
vnitra dovodilo
dovodilo svou
svou věcnou
vécnou pfislusnost
Ministerstvo
příslušnost kk rozhodnuti
rozhodnutí oO podaném
podaném
odvoléni,
odvolání, aa to
to spfihlédnutim
spřihlédnutím kpfedmétu
kpředmětu Zédosti,
žádosti, resp.
resp. kk povaze
povaze poiadovanvch
požadovaných
informaci
informací (dotazy
(dotazy tvkajici
týkající se
se personélnich
personálních zéleiitosti
záležitostí Zlinského
Zlínského kraje,
kraje, zejména
zejména
odméﬁovéni
odměňování jeho vedoucich
vedoucích zaméstnancﬁ
zaměstnanců zafazenvch
zařazených do
do Krajského
Krajského Clfadu
úřadu —konkrétné
konkrétně vedoucich
vedoucích odborﬁ
odborů Krajského
Krajského Ufadu
úřadu aa Feditele
ředitele Krajského
Krajského Ufadu),
úřadu), jei
jež
nepochybné spadají
spadaji do
do samostatné
samostatné pﬁsobnosti
nepochybně
působnosti kraje.
kraje. Vtéto
Vtéto souvislosti
souvislosti je
je tfeba
třeba
sohledem na
na ustanovení
ustanoveni §§ 178
178 odst.
odst. 11 sprévniho
sohledem
správního Fédu
řádu ve
ve spojeni
spojení s§94
s§94 odst.
odst.
zékona O
o krajích
krajich konstatovat,
konstatovat, že
2e nadřízeným
nadfizenvm orgénem
11 zákona
orgánem kraje
kraje je
je Ministerstvo
Ministerstvo vnitra.
vnitra.
déle konstatuje, 2e
té
Ministerstvo vnitra dále
že odvoléni
odvolání bylo
bylo podéno
podáno véas,
včas, tj.
tj. ve
ve lhﬁ
lhůtě
sprévniho fédu
spojeni sS §
stanovené v§ 83 odst. 1 správního
řádu ve
ve spojení
§ 20
20 odst.
odst. 44 lnfZ,
lnfZ, jelikoi
jelikož
napadené rozhodnutí
rozhodnuti bylo
bylo odvolateli
odvolateli doruéeno
dne 3.
napadené
doručeno dne
3. éervence
července 2013
2013 (jak
(jak vyplvvé
vyplývá
pfiloiené doručenky)
doruéenky) a
a odvolání
odvoléni bylo
zz přiložené
bylo povinnému
povinnému subjektu
subjektu doruéeno
doručeno
éervence 2013.
8. července
Odvoléni rovnez
rovnéi obsahuje všechny
vsechny zékonem
Odvolání
zákonem poiadované
požadované néleiitosti
náležitosti (srov.
(srov.
37 a
a §§ 82
82 odst.
odst. 2
2_ správního
sprévniho řádu).
Fédu).
§§ 37
_.
VÚ

Nadfizeny orgán
orgén samostatně
samostatné nevyzýval
nevyzyval odvolatele
podkladﬁm
Nadřízený
odvolatele kk vyjédfeni
vyjádření se
se kk podkladům
rozhodnuti, neboť
nebot’ jeho
jeho odvolání
odvoléni vyhověl
vyhovél v
36 odst.
kk rozhodnutí,
v plném
plném rozsahu
rozsahu (§
(§ 36
odst. 33 sprévniho
správního
Fédu).
řádu).

Nésledné Ministerstvo
Ministerstvo vnitra
vnitra pfezkoumalo
Následně
přezkoumalo napadené
napadené rozhodnuti,
rozhodnutí, aa to
to
hlediska jeho
jeho souladu
souladu Ss právními
prévnimi předpisy
pfedpisy a
némitek odvolatele
zz hlediska
a vv rozsahu
rozsahu námitek
odvolatele doslo
došlo
jeho správnosti
sprévnosti (srov.
(srov. ust.
ust. §
sprévniho Fédu).
kkpFezkumu
přezkumu jeho
§ 89
89 odst.
odst. 22 správního
řádu). Ministerstvo
Ministerstvo
vnitra dále
déle konstatuje,
konstatuje, že
2e napadené
napadené rozhodnuti
vnitra
rozhodnutí povinného
povinného subjektu
subjektu obsahuje
obsahuje
veskeré
veškeré formélni
formální néleiitosti
náležitosti stanovené
stanovené sprévnim
správním Fédem
řádem pro
pro sprévni
správní rozhodnuti
rozhodnutí (srov.
(srov.
ust.
ust. §§ 68
68 sprévniho
správního Fédu).
řádu).
Nadfizenv
Nadřízený orgén
orgán povaiuje
považuje za
za nutné
nutné opét
opět upozornit
upozornit na
na ji2
již vyslovenv
vyslovený nézor
názor

zz rozhodnuti
rozhodnutí ze
ze dne
dne 12.
12. éervna
června 2013,
2013, é.
č. j.j. MV
MV -- 118934-14/ODK-2012,
118934-14/ODK-2012, tedy
tedy 2e,
že, cituji:
cituji:

"Nadfizeny
„Nadřízený orgén
orgán si
si je
je védom
vědom toho,
toho, 2e
že se
se nézor
názor aa pfistup
přístup povinného
povinného subjektu
subjektu
0d
od prvniho
prvního rozhodnuti
rozhodnutí povinného
povinného subjektu
subjektu nijak
nijak nezménil
nezměnil aa nic
nic nenapovidé
nenapovidá tomu,
tomu, 2e
že
tomu
tomu tak
tak nebude
nebude ii vv budoucnu.
budoucnu. Nadfizeny
Nadřízený orgén,
orgán, vzh/edem
vzhledem kk celé
celé genezi
genezi vyﬁzované
vyřizované
véci,
věci, tedy
tedy opét
opět opakuje,
opakuje, 2e
že nebude
nebude pokraéovat
pokračovat vv plytvéni
plýtvání éasem
časem aa energi/'
energií aa odmité
odmítá

formu/ovat
formulovat jii
již mnohokrét
mnohokrát vyféené
vyřčené zdévodnéni.
zdůvodnění. Nadfizeny
Nadřízený orgén
orgán se
se jii
již vminu/ych
v minulých
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svych rozhodnutích
rozhodnutich kriticky
svých
kriticky vypofédal
vypořádal sS oddvodnénim
odůvodněním povinného
povinného subjektu,
subjektu, ii ss
jeho
némitkami
a
nedomnivé
se,
2e
existuje
jakyko/iv
argument,
ktery
jeho námitkami a nedomnívá se, že existuje jakýkoliv argument, který by
by povinny
povinný
subjekt
subjekt pfijal.
přijal.
(...)
(...) Nadfizeny
Nadřízený orgén,
orgán, byt’
byť si
si je
je védom,
vědom, z'e
že erudice,
erudice, znalosti
znalosti ii d/ouholeté
dlouholeté
zkuéenosti,
zkušenosti, které
které nejwési
nejvyšší soudy
soudy opakované
opakovaně vtéluji
vtělují do
do svych
svých rozhodnuti,
rozhodnutí, vysoko
vysoko éni
ční
béinou Uroveﬁ
nad běžnou
úroveň,, kterymi
kterými disponuji
disponují orgény
orgány vefejne’
veřejné sprévy,
správy, souhlasi,
souhlasí, 2e
že prévni
právní Féd
řád

éeské republiky
republiky skutečně
skuteéné není
neni založen
zaloien na
české
na anglosaské
anglosaské tradici
tradici precedentd.
precedentů. Nicméné
Nicméně
povinny subjekt je neoddiskutovatelně
neoddiskutovatelné povinen následovat
nésledovat prévni
povinný
právní nézor
názor nadfizeného
nadřízeného
orgénu, na což
002 odvolací
odvolaci Orgán
orgén povinný
povinny subjekt
orgánu,
subjekt opakované
opakovaně upozoniuje.
upozomuje. Bez
Bez ohledu
ohledu
na to,
to, co
co je
je obsahem
Obsahem toho
toho kterého
kterého prévniho
právního nézoru,
názoru, povinny
povinný subjekt
subjekt je
je vézén
vázán
na
nézorem
názorem nadfizeného
nadřízeného orgénu
orgánu (§
(§ 90
90 odst.
odst. 11 pism.
pism. b)
b) sprévniho
správního r'a'du),
řádu), coz"
což
znamena',
z'e
je
povinen
ho
nésledovat
a
zohlednit
ve
svém
pfiétim
rozhodnuti.
znamená, že je povinen ho následovat a zohlednit ve svém příštím rozhodnutí.
To
To ovéem
ovšem povinny
povinný subjekt
subjekt neéini,
nečiní, éimi
čímž se
se protivi
protiví zékonu.
zákonu.
Povinny subjekt by se tak mé/
Povinný
měl zamyslei‘,
zamyslet, zda
zda svym
svým jednénim
jednáním opravdu
opravdu pfispivé
přispívá
ke
ke zvyéovéni
zvyšování prévni
právní Urovné
úrovně aa kk upevﬁovéni
upevňování prévni
právní jistoty
jistoty vv éesku,
česku, nebo
nebo naopak
naopak jen
jen
bezohledné
bezohledně poruéuje
porušuje (nejen)
(nejen) zékladni
základní zésady
zásady sprévnich
správních orgénz).
orgánů. Povinny
Povinný subjekt
subjekt
opakované
rozhodnuti o
opakovaně vyjadfuje
vyjadřuje vvrozhodnutí
O odmitnuti
odmítnutí obavu,
obavu, 2e
že zvefejnénim
zveřejněním poiadované
požadované
informace
informace by
by mohl
mohl poruéitjeden
porušit jeden ze
ze zékladnich
základních principz)
principů prévniho
právního stétu
státu (él.
(čl. 11 Listiny
Listiny
zékl.
zákl. prév
práv aa svobod)
svobod) -- rovnost
rovnost Iidi
lidí vprévech,
vprávech, aniz"
aniž si
si vsak
však uvédomuje,
uvědomuje, 2e
že svym
svým
poéinénim
pocınanım jii
jiz opakované
opakovane dokonal
dokonal poruéeni
poruseni zékona
zakona (nadf/zeny
(nadrrzený orgén
orgán by
by
povinnému
povinnému subjektu
subjektu réd
rád pfipomnél
připomněl pfislovi
přísloví oO vylité
vylité vaniéce
vaničce iiss ditétem).
dítětem).
Nadfizeny
Nadřízený orgén
orgán si,
si, na
na rozdi/
rozdíl 0d
od povinného
povinného subjektu,
subjektu, nepfiznévé
nepřiznává prévo
právo

rozhodovat,
rozhodovat, které
které zékonyjsou
zákonyjsou 6i
či nejsou
nejsou vv souladu
souladu ss (lstavou,
ústavou, aa Zédé
žádá povinny
povinný subjekt
subjekt
o
O totéi.
totéž. K
K rozhodovéni
rozhodování oO Ustavnosti
ústavnosti prévnich
právních norem
norem je
je oprévnén
oprávněn pouze
pouze Ustavni
ústavní soud.
soud.
Nadfizeny
Nadřízený orgén
orgán proto
proto iédé
žádá povinny
povinný subjekt,
subjekt, aby
aby toto
toto akceptoval
akceptoval aa pfesta/
přestal
argumentovat
argumentovat domné/ou
domnělou neustavnosti
neústavností pfevaéujiciho
převažujícího nézoru
názoru na
na vyklad
výklad §§ 8b
8b InfZ.
lnfZ.
Dosud
Dosud nic
nic nenasvédéuje
nenasvědčuje (a
(a nadfizeny
nadřízený orgén
orgán pfipom/né,
připomíná, z"e
že si
si je
je védom,
vědom, 2e
že otézkou
otázkou
zvefejﬁovéni
zveřejňování plan?
platů se
se vsouéasné
vsoučasné dobé
době zabyvé
zabývá rozsT/Feny
rozšířený senét
senát NSS
NSS -- c".
č. j.j. 88 As
As
55/2012-23),
55/2012-23), 2e
že je
je tento
tento vyklad
výklad vv rozporu
rozporu sS (lstavou
ústavou nebo
nebo Ustavnim
Ústavním pofédkem,
pořádkem, proto
proto

by
by ani
ani povinny
povinný subjekt
subjekt toto
toto nemé/
neměl neusté/e
neustále opakovat.
opakovat. Nadfizeny
Nadřízený orgén
orgán uzaviré,
uzavírá, 2e
že

povinny
povinný subjekt
subjekt jii
již vyéerpal
vyčerpal veékeré
veškeré argumentaéni
argumentační moénosti,
možnosti, jak
jak se
se vymezit
vymezit proti
proti
nézoru
názoru nadfizeného
nadřízeného orgénu,
orgánu, aa vtéto
vtéto véci
věci by
by mé/
mě/ upos/echnout
uposlechnout pra'vniho
právního nézoru
názoru
nadfizeného
nadřízeného orgénu
orgánu aa poiadované
požadované informace
informace poskytnout.
poskytnout. Nové
Nové projednéni
projednání ss jinym
jiným
vysledkem,
výsledkem, nei
než poskytnutim
poskytnutím informaci,
informaci, je
je vv rozporu
rozporu se
se za'konem.(.
zákonem.(. .. .).)
Nadfizeny
Nadrrzený orgén
orgán opakuje,
opakuje, 2e
že argumentace
argumentace aa postup
postup povinného
povinného subjektu
subjektu
vzbuzuje
vzbuzuje dojem,
dojem, 2e
že povinny
povinný subjekt
subjekt nemini
nemíní zménit
změnit svE/j
svůj prévni
právní nézor
názor aa pouze
pouze pro
pro néj
něj
hledé
hledá jakéko/iv
jakékoliv argumenty.
argumenty. Sprévny
Správný postup
postup nezévis/ého
nezávislého aa nestranného
nestranného povinného
povinného
subjektu
subjektu pr'i
při rozhodovaci
rozhodovací éinnosti
činnosti spoéivé
spočívá na
na pfesné
přesně opaéném
opačném postupu
postupu -- tedy
tedy teprve
tepn/e
\l'I

na
na zékladé
základě jednot/ivych
jednotlivých skuteénosti,
skutečností, pfedloienych
předložených argumentil,
argumentů, odbomych
odbomých nézord
názorů
ii rozhodovaci
praxe
nejvyééich
soudz)
dochézi
k
vytvofeni
prévniho
nézoru,
ktery
rozhodovací praxe nejvyšších soudů dochází k vytvoření právního názoru, který je
je
adekvétné
adekvátně promitnut
promítnut do
do samotného
samotného rozhodnuti.
rozhodnutí.
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D/e názoru
nézoru Ministerstva
Dle
Ministerstva vnitra
vnitra jsou
jsou postoj
postoj ii postup
postup povinného
povinného subjektu,
subjektu, ve
ve
svétle
světle pfis/usné
příslušné judikatury
judikatury ii vysloveného
vysloveného prévniho
právního nézoru
názoru odvo/aciho
odvolacího orgénu,
orgánu,
neudrZite/né.
neudržitelné. Zémérnym
Záměmým aa trvajicim
tn/ajícím zésahem
zásahem povinného
povinného subjektu
subjektu vv pfedmétné
předmětné véci
věcı
je však
vsak na
na svém
svém právu,
prévu, garantovaném
garantovaném lJstavn/m
je
Ústavním pofédkem,
pořádkem, krécen
krácen pfedevsim
především
žadatel,
za vznik/ou
vzniklou nemajetkovu
nemajetkovu
Zadatel, jak
jak vyplývá
vyp/yvé Zz jeho
jeho žádosti
Zédosti O
0 přiznání
pﬁznéni zadostiučinéní
zadostiuéinéni za
Ujmu.
ujmu.
In'

Odvolaci Orgán
orgén tedy
tedy konstatuje,
konstatuje, 2e
Odvolací
že ustanoveni
ustanovení §§ 90
90 odst.
odst. 11 pism.
pism. b)
b) sprévniho
správního
řádu
které rusi
ruší napadené
napadené rozhodnuti
rozhodnutí aa vraci
vrací véc
věc
iédu uvádí,
uvédi, že
2e v Odůvodnění
odfivodnéni rozhodnutí,
rozhodnuti, které
k novému projednání
vysloví odvolaci
Odvolací orgén
Orgán prévni
právní nézor,
názor, jimZ
jímž
projednéni povinného subjektu, vyslovi
sprévni Orgán,
orgén, který
ktery napadené rozhodnutí
rozhodnuti vydal,
je správní
vydal, pii
při novém
novém projednéni
projednání véci
věci vézén.
vázán.
JestIiZe tedy
tedy povinný
povinny subjekt
subjekt vrozhodnutí
vrozhodnuti uvédi,
se neztotoiﬁuje
Jestliže
uvádí, 2e
že se
neztotožňuje snézorem
snázorem
odvolaciho orgánu,
orgénu, dopouští
dopousti se
se tím
tim porušení
poruseni zékona,
odvolacího
zákona, konkrétné
konkrétně §§ 90
90 odst.
odst. 11 pism.
pism. b)
b)
sprévniho řádu.
iédu. Povinný
Povinny subjekt
subjekt je
je ze
ze zékona
správního
zákona povinen
povinen iidit
řídit se
se prévnim
právním nézorem
názorem
odvolaciho orgánu,
orgénu, přičemž
pii6em2 zákon
zékon nedává
nedévé povinnému
odvolacího
povinnému subjektu
subjektu moinost
možnost stémito
stěmito
prévnimi názory
nézory jakkoliv polemizovat. Konstatujeme,
právními
Konstatujeme, 2e
že povinny
povinný subjekt
subjekt Umyslné
úmyslně
odmité akceptovat právní
prévni názor
nézor nadřízeného
nadiizeného orgénu.
odmítá
orgánu.
Odvolaci Orgán
orgén se
se zcela
zcela ztotožnil
ztotoinil ss nézorem
Odvolací
názorem odvolatele,
odvolatele, 2e
že povinny
povinný subjekt
subjekt
nerespektuje judikaturu Nejvyššího
soudu aa 2e
že povinnym
povinným subjektem
subjektem
Nejvyésiho správního
sprévniho soudu
uvédéné tvrzení
tvrzeni nemají
nemaji oporu jak vjudikatuře,
vjudikatuie, tak
uváděná
tak platném
platném prévu
právu ani
ani ap|ika6ni
aplikační praxi.
praxi.
Listina základních
zékladnich práv
prév aa svobod
svobod upravuje
upravuje jako
Listina
jako sou6ést
součást préva
práva jednotlivce
jednotlivce na
na
soukromi Y(čl.
-(6l. _7)
7) v Sčl.
6|. 10/odst.
10 odst. 3 právo
prévo na
na ochranu
neoprévnénym
soukromí
ochranu pied
před »neoprávněným
shromaidovénim, zveřejňováním
zveiejﬁovénim nebo jinym
shromažďováním,
jiným zneuiivénim
zneužíváním Udajﬁ
údajů oO své osobé.
osobě.
Sou6asné však
vsak tento
tento ústavní
Ustavni zákon
zékon vv článku
6|énku 17
Současné
17 garantuje
garantuje ve
ve skupiné
skupině politickych
politických prév
práv
svobod právo
prévo na
na informace
informace a
a svobodu
svobodu projevu.
aa svobod
projevu. Mezi
Mezi témito
těmito prévy
právy aa svobodami
svobodami tak
tak
6asto a
a logicky
logicky vzniká
vzniké konﬂikt,
konﬂikt, který
ktery je
je vlastní
vlastni kaidé
demokratické spole6nosti.
často
každé demokratické
společnosti. Podle
Podle
ustanoveni §
§ 8b
8b zákona
zékona lnfZ
lnfZ poskytne
poskytne povinny
ustanovení
povinný subjekt
subjekt zék/adni
základní osobni
osobní Udaje
údaje
osobé, jíž
j/Z poskytl
poskytl veřejné
vefejné prostředky,
prostfedky, a
jméno, příjmení,
pfiimeni, rok
Oo osobě,
a to
to vv rozsahu
rozsahu jméno,
rok narozeni,
narození,
obec, kde
kde má
mé pfijemce
tn/a/y pobyt,
Wse, Uée/
poskvtnutvch vefeinvch
Obec,
příjemce tn/alý
pobyt, výše,
účel aa podminkv
podmínky poskjgtnutých
veřejných
Qrostfedkﬁ . Tyto
Tyto druhy
druhy osobních
osobnich údajů
Udajﬁ poskytne
prostředků.
poskytne povinny
povinný subjekt
subjekt ii bez
bez souhlasu
souhlasu této
této
osoby
(subjektu
osobniho
Udaje),
a
ustanoveni
§
8b
lnfZ
proto
piedstavuje
z
hlediska
Osoby (subjektu osobního údaje), a ustanovení § 8b lnfZ proto představuje Z hlediska
zékona č.
6. 101/2000
101/2000 Sb.,
Sb., O
o ochraně
ochrané osobních
osobnich Cldajfi
zákona
údajů aa oO zméné
změně nékterych
některých zékoni],
zákonů,
ve znění
znéni pozdějších
pozdéjsich předpisů
piedpisﬁ (dále
(déle jen
jen ,,ZOOÚ“),
,,ZOOU“), zvléstni
ve
zvláštní prévni
právní dﬁvod
důvod
pro zpracovávání
zpracovévéni osobních
osobnich údajů
Udajﬁ formou
formou poskytnuti
pro
poskytnutí podle
podle zékona
zákona oO svobodném
svobodném
piistupu kk informacím
informacim (srov.
(srov. §
§ 5
5 odst.
odst. 2
přístupu
2 pism.
pism. a)
a) ZOOU
ZOOÚ aa §§ 44 odst.
odst. 11 lnfZ).
lnfZ). Toto
Toto
podpoiil Nejvyšší
Nejvyssi správní
sprévni soud
soud ve
ve svém
svém rozsudku
podpořil
rozsudku ze
ze dne
dne 27.
27. kvétna
května 2011,
2011, 6.
č. j.j. 55 As
As
57/2010-79, kde
kde judikoval,
judikoval, že
2e údaj
Udaj O
o tom,
57/2010-79,
tom, jaké
jaké mimoiédné
mimořádné odmény
Odměny dostal
dostal vedouci
vedoucí
oddéleni magistrátu
magistrétu a
a jejich
jejich důvod,
dﬁvod, není
neni piedmétem
Oddělení
předmětem ochrany
Ochrany soukromi,
soukromí, nebot’
neboť vydaje
výdaje
na
zaméstnancﬁ vv povinnych
na odmény,
Odměny, v6etné
včetně platﬁ
platů zaměstnanců
povinných subjektech
subjektech spadaji
spadají do
do rozsahu
rozsahu
pojmu
pojmu vefejné
veřejné prostfedky.
prostředky. Ztohoto
Ztohoto dﬁvodu
důvodu je
je povinny
povinný subjekt
subjekt na
na zékladé
základě iédosti
žádosti
podané
podané podle
podle lnfZ
lnfZ povinen
povinen poskytnout
poskytnout informace
informace napi.
např. ii bez
bez souhlasu
souhlasu zaméstnance.
zaměstnance.
Svﬁ
Svůjj vyse
výše vysloveny
vyslovený prévni
právní nézor
názor Nejvyssi
Nejvyšší sprévni
správní soud
soud potvrdil
potvrdil dalsim
dalším

rozsudkem 6.
č. j.j. 11 As
As 169/2012
169/2012 —
- 38
38 ze
ze dne
dne 12.
12. prosince
prosince 2012,
2012, ktery
který se
se tykal
týkal Zédosti
žádosti
poskytnuti informaci
Oo poskytnutí
informací podle
podle lnfZ,
lnfZ, kde
kde byly
byly iédény
žádány informace
informace oO vysi
výši zékladniho
základního
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m6si6niho
měsíčního platu,
platu, oo vyéi
výši odmén
odměn aa osobniho
osobního ohodnoceni,
ohodnocení, spolu
spolu ss odﬁvodnénim
odůvodněním
udélenych odmén,
udělených
odměn, uu vedoucich
vedoucích odboru
odboru méstského
městského Uiadu.
úřadu. Méstsky
Městský Uiad
úřad rozhodnutim
rozhodnutím
Zédost
žádost odmitl
odmítl ss tim,
tím, 2e
že po
po provedeni
provedení testu
testu proporcionality
proporcionality dospél
dospěl kk zévéru,
závěru,
Zev
žev piipadé
případě véech
všech dot6enych
dotčených osob
osob pievaiuje
převažuje jejich
jejich prévo
právo na
na ochranu
ochranu osobnosti
osobnosti aa
soukromého
soukromého iivota
života nad
nad veiejnym
veřejným zéjmem
zájmem na
na kontrole
kontrole naklédéni
nakládání ss veiejnymi
veřejnými

prostředky. Tedy
Tedy méstsky
městský Uiad
úřad pouiil
použil obdobnou
obdobnou argumentaci,
argumentaci, jakou
jakou pouiil
použil povinny
povinný
prostiedky.

subjekt
subjekt —
- Krajsky
Krajský Uiad
úřad Stiedoéeského
Středočeského kraje.
kraje. Nejvyssi
Nejvyšší sprévni
správní soud
soud vv tomto
tomto rozsudku
rozsudku

zopakoval,
zopakoval,

2e
že

stéle
stále

plati
platí

veskeré
veškeré

nézory
názory

vyslovené
vyslovené

vv

jeho
jeho rozsudku
rozsudku

6. j.j. 5
5 As
As 57/2010-79
57/2010-79 a
a tedy,
tedy, že
2e pod
pod pojem
pojem „příjemce
,,pr'1jemce vefejnych
č.
veřejných prostfedkd“
prostředků“ zahrnu/
zahrnul
zékonodérce Vv §
§ 8b
8b odst.
odst. 11 Zákona
zékona o
0 svobodném
svobodném pfistupu
informacim velice
zákonodárce
přístupu kk informacím
velice éiroky
široký
okruh osob.
osob. Pokládá-li
PokIédé-Ii za
za tyto
tyto osoby
osoby ii veskeré
okruh
veškeré ddchodce,
důchodce, veskeré
veškeré osoby
osoby sociélné
sociálně
slabé,
slabé, veékeré
veškeré (léastniky
účastníky stavebniho
stavebního spofeni
spoření se
se stétni
státní podporou,
podporou, atd.,
atd., je
je nutno
nutno
uvedeny pojem vyložit
vyloiit tak, že
2e „příjemcem
,,pfijemcem vefejnych
uvedený
veřejných prostfedkzTje
prostředků“je podle §§ 8b
8b odst.
odst. 11
citovaného
citovaného zékona
Zákona jakéko/i
jakákoli osoba,
osoba, které
které je
je vyplacena
vyplacena byt’
byť ii jen minimé/ni
minimální ééstka
částka
z
prostfedkd ve
Z vefejnych
veřejných rozpoéti).
rozpočtů. Pfiiemcem
Příjemcem vefeinvch
veřejných p_r_o__s_tředků
ve smvslu
smyslu uvedeného
uvedeného
ustanoveni
ie proto i zaměstnanec
zaméstnanec veř
vefeiné sprévv, ktery
usgınovení je
který dostévé
dostává za
za svou préci
práci plat,
plat,
jeni je
je mu
mu vyplácen
vyplécen Zz veřejných
vefejnych prostředků.
prostfedkﬁ. Déle
hlediska stfetu
jenž
Dále uvedl,
uvedl, 2e
že zZ hlediska
střetu préva
práva
na
na ochranu
ochranu osobnich
osobních Udajﬁ
údajů Nejvyési
Nejvyšší
na svobodný
svobodny přístup
pf/stup k
k informacím
informacim aa práva
préva na
sprévni soud v citovaném rozsudku (pozn. je
správní
je mysleno
myšleno rozhodnuti
rozhodnutí 6.
č. j.j. 55 As
As 57/201057/20102e právo
prévo na ochranu osobnich
neni neomezene’,
79) konstatoval, že
osobních Udajd
údajů není
neomezené, nebol’
neboť dle
dle 6/.
čl.
mé každý
kaidy právo
prévo na ochranu pfed
10 odst. 3 Listiny má
před neoprévnénym
neoprávněným shromaidbvénim,
shromažďováním,
zvefejﬁovénim aa jinym
pfitom zékon
zveřejňováním
jiným zneuz'iva'nim
zneužíváním Udajf/
údajů oo své
své osobé.
osobě. Stanovi-Ii
Stanoví-li přitom
zákon
oo svobodném
bfistubu k
bovinnost poskytnout
svobodném přístupu
k informacim
informacím povinnost
poskytnout nékteré
některé osobni
osobní Udg/g
údaje
(jinak
iedna' se
ieiich poskytnutí
poskytnuti
(jinak chrénéné
chráněné zékonem
zákonem oo ochrané
ochraně osobnich
osobních ddajﬂ),
údajů), jedná
se oo jejich
podle práva,
préva, ti.
poskytnuti oprévnéné.
podle
tj. oo poskytnutí
oprávněné.
Veskeré
Veškerá odﬁvodnéni,
odůvodnění, které
která se
se snaii
snaží prolomit
prolomit vysloveny
vyslovený prévni
právní nézor
názor
odvolaciho
odvolacího orgénu,
orgánu, ktery
který se
se opiré
opírá oo judikaturu
judikaturu Nejvyssiho
Nejvyššího sprévniho
správního soudu,
soudu, jsou
jsou
pro
pro rozhodovéni
rozhodování odvolaciho
odvolacího orgénu
orgánu zcela
zcela bezpiedmétné,
bezpředmětná, nebot’
nebot' je
je zcela
zcela popiré
popírá
aplikace
aplikace piedmétnych
předmětných judikétﬁ
judikátů Nejvyssiho
Nejvyššího sprévniho
správního soudu.
soudu. Piedné
Předně se
se vv napadeném
napadeném
rozhodnuti
rozhodnutí jedné
jedná oo argument,
argument, 2e
že povinny
povinný subjekt
subjekt postupuje
postupuje stejné,
stejně, jako
jako jiné
jiné povinné
povinné
subjekty
subjekty —
- kraje.
kraje. Fakt,
Fakt, 2e
že ii ostatni
ostatní kraje
kraje postupuji
postupují stejné
stejně jako
jako povinny
povinný subjekt,
subjekt, tedy
tedy
nerespektuji
judikaturu
Nejvyssiho
sprévniho
soudu
a
piipadné
i
rozhodnuti
nerespektují judikaturu Nejvyššího správního soudu a případně i rozhodnutí
nadiizeného
nadřízeného sprévniho
správního orgénu,
orgánu, 6im2
čímž porusuji
porušují zékon,
zákon, nemﬁie
nemůže mit
mít za
za U6inek
účinek legalizaci
legalizaci
takového
protiprévniho
jednéni.
takového protiprávního jednání.

Déle
Dále odvolaci
odvolací orgén
orgán pro
pro Uplnost
úplnost dodévé,
dodává, 2e
že nemﬁie
nemůže vyhovét
vyhovět odvolateli
odvolateli

piijeho
při jeho Zédosti
žádosti oo
informace
informace vv plném
plném
postupovat pouze
pouze
postupovat
pism. b)
b) správního
sprévniho
pism.

uloieni
uložení povinnosti
povinnosti povinnému
povinnému subjektu
subjektu poskytnout
poskytnout poiadované
požadované
rozsahu,
rozsahu, protoie
protože vv konkrétnim
konkrétním piipadé
případě mu
mu sprévni
správní iéd
řád umoiﬁuje
umožňuje
tak, jak
jak je
je uvedeno
uvedeno ve
ve vyroku
tak,
výroku tohoto
tohoto rozhodnuti
rozhodnuti (§
(§ 90
90 odst.
odst. 11
iédu).
řádu).
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MINISTERSTVO VNITRA
CESKE REPUBLIKY
ČESKÉ

IV.
IV.
Ministerstvo
vyse uvedené
Ministerstvo vnitra
vnitra ss ohledem
ohledem na
na výše
uvedená tvrzeni
tvrzení konstatuje,
konstatuje, 2e
že
rozhodnutí
požadované informace
informace oo veskerych
veškerých
rozhodnuti povinného subjektu o neposkytnutí
neposkytnuti poiadované
piijmech (základní
(zékladni plat,
plat, osobní
osobni ohodnocení,
ohodnoceni, piiplatky,
příjmech
příplatky, mimoiédné
mimořádné odmény
odměny v6etné
včetně
jejich zdůvodnění
zdfivodnéni apod.)
apod.) vedoucích
vedoucich odború
odborili a
a ieditele
jejich
ředitele krajského
krajského Uiadu
úřadu za
za roky
roky 2008
2008 -sprévniho iédu
2012, je nutné podle § 90 odst. 1 pism.
písm. b)
b) správního
řádu zrusit
zrušit aa véc
věc vrétit
vrátit
projednéni, které
povinnému subjektu k novému projednání,
které bude
bude respektovat aa odréiet
odrážet prévni
právní
názor
nézor nadřízeného
nadiizeného orgánu.
orgénu.

Pou6eni o
0 opravném prostiedku:
Poučení
prostředku:

Proti tomuto
tomuto rozhodnutí
rozhodnuti se
se podle
podle §§ 91
ve spojeni
Proti
91 odst.
odst. 11 sprévniho
správního iédu,
řádu, ve
spojení
20 odst.
odst. 4
4 lnfZ,
lnfZ, nelze
nelze odvolat.
odvolat.
ss §§ 20
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lng. Marie
Marıe Kostruhové
Kostruhova
ing.
ředitetka
odboru
iediteika odboru
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v z. JUDr. Adam Furek
vedouci oddéleni
vedoucí
oddělení

iegislativné-prévniho
legislativně-právního

Rozdélovnik:
Rozdělovgífk;
1. Stejnopis
Stejnopis rozhodnutí
rozhodnuti spolu
spolu ss originálem
originélem spisového
1.
spisového materiéiu
materiálu bude
bude doru6en
doručen do
do vlastnich
vlastních
—
rukou (S
(s dodejkou)
dodejkou) povinnému
povinnému subjektu
subjektu - Zlinskému
rukou
Zlínskému kraji,
kraji, Krajskému
Krajskému ijiiadu
úřadu Zlinského
Zlínského
iizeni lidských
lidskych zdrojů,
zdrojili, ti.
kraje, Odboru řízení
tř. Tomése
Tomáše Bati
Bati 21,
21, 76190
76190 Zlin;
Zlín; kk sp.
sp. zn.
zn.
KUSP/57672/2012//§’LZ/Po.
KUSP/57672/2012/ŘLZ/Po.
2. Stejnopis
Stejnopis rozhodnutí
rozhodnuti bude
bude (po
(po nabytí
nabyti prévni
2.
právní moci
moci svyzna6enim
svyznačením doloiky
doložky prévni
právní moci)
moci)
doru6en do vlastních
vlastnich rukou (s dodejkou) povinnému
doručen
povinnému subjektu
subjektu —
-- Zlinskému
Zlínskému kraji,
kraji,
Uiadu Zlínského
Zlinského kraje, Odboru iizeni
Krajskému úřadu
řízení lidskych
lidských zdrojili,
zdrojů, ti.
tř. Tomése
Tomáše Bati
Bati 21,
21,
761 90
90 Zlín;
Zlin; kk sp.
sp. zn.
zn. KUSP/57672/2012/ŘLZ/Po.
KUSP/57672/2012/ﬁ LZ/Po.
761
3. Rozhodnutí
Rozhodnuti bude
bude doručeno
doru6eno do
do vlastních
vlastnich rukou
3.
rukou (s
(s dodejkou)
dodejkou) odvolateli
odvolateli —
- lng.
lng. Lud’ku
Luďku
Madérovi, bytem tř.
ti. 2. května
kvétna 4098, 760 01 Zlin.
Maděrovi,
Zlín.
.
rozhodnuti zůstává
zfistévé součástí
sou6ésti kopie
4. Stejnopis rozhodnutí
kopie spisu
spisu uioiené
uložené uu Ministerstva
Ministerstva vnitra.
vnitra.
Vyiizuje: Mgr. Karolína
Karolina Plasgurová
P|asgurova' Holá,
Hoié, tel. č.:
6.: 974
Vyřizuje:
974 816
816 433,
433, e-mail:
e-mail: karolina.p|asgurova@mvcr.cz
karolina.p|asgurova@mvcr.cZ
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