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vefejné správy
sprévy
odbor dozoru a kontroly veřejné

náměstí
némésti Hrdinů
Hrdinﬁ 1634/3
Praha 4
140 21
21
140

C. j. MV-118934-21/ODK-2012
Č.

Praha
Praha 23.
23. zéfi
září 2013
2013
Poéet
Počet listfz/stran:
listů/stran: 5/9
5/9

ROZHODNUTI
ROZHODNUTÍ
I

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru aa kontroly vefejné
veřejné sprévy
správy (déle
(dále téi
též jako
jako
,,odvo|aci orgán“
orgén“ nebo „nadřízený
madfizeny orgán“),
orgén“), podle
,,odvolací
podle ust.
ust. §§ 16
16 ve spojeni
spojení ss ust.
ust. §§ 2O
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“),
,,|nfZ"), ve spojeni
pozdějších
spojení sust.§ 178
178 odst.
odst. 11 zékona
Zákona
é. 500/2004 Sb., správní
sprévni řád,
Féd, ve znění
znéni pozdéjéich
"sprévni Féd“),
č.
pozdějších pfedpisﬁ
předpisů (déle
(dále jen
jen ,,správní
řád“),
spojeni s § 94 odst. 1 zákona
zékona č.
é. 129/2000 Sb.,
ve spojení
Sb., oO krajich
krajích (krajské
(krajské zfizeni),
zřízení), ve znéni
znění
pozdéjéich předpisů
pfedpisﬁ (dále
(déle jen ,,zákon
,,zékon O
o krajich“),
pozdějších
krajích“), rozhodlo
rozhodlo podle
podle §§ 90
90 odst.
odst. 11 pism.
pism. b)
b)
sprévniho řádu
Fédu Oo odvolání
odvoléni lng.
Ing. Luďka
Lud’ka Madéry,
správního
Maděry, narozeného
narozeného 12.
12. dubna
dubna 1943,
1943, bytem
bytem
tf. 2. května
kvétna 4098, 760 01 Zlín
Zlin (dále
(déle jako ,,iadatel“
tř.
„žadatel“ nebo
nebo ,,odvolatel“), proti
proti rozhodnuti
rozhodnutí

Zlinského kraje,
kraje, za
za nějž
néji ve
ve věci
véci jednal
jednal Krajsky
Zlínského
Krajský Ufad
úřad Zlinského
Zlínského kraje,
kraje, ze
ze dne
dne
16. srpna
srpna 2013,
2013, č.
é. j.j. KUZL/53524/2013,
KUZL/53524/2013, sp.
16.
sp. zn.
Zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po,
KUSP/57672/2012/ŘLZ/Po, podané
podané
dne 22.
22. srpna
srpna 2013,
2013, doručené
doruéené Zlínskému
Zlinskému kraji
dne (déle
dne
kraji téhoi
téhož dne
(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
—
Krajsk§
ﬁFad
Zlinského
kraje
(sp.
zn.
Krajský
úřad
Zlínského
kraje
- é.j.
č.j. KUZL/53524/2013
KUZLI53524l2013
(sp.
zn.
KUSP/57672/2012/RLZ/Po) ze dne 16.
KUSP!57672I2012IŘLZlPo)
16. srpna
srpna 2013,
2013, oéésteéném
očástečném odmitnuti
odmítnutí
iédosti o
o poskytnutí
poskytnuti informací,
informaci, s
se
e rr u
véc se
žádosti
u éi
ší aa věc
se vraci
vrací povinnému
povinnému subjektu
subjektu
knovémuprojednéni.
knovémuprojednání.
Odﬁ vodnéni:
Odůvodněnk

I.
Odvolacimu orgánu
orgénu bylo
bylo dne
dne 10.
Odvolacímu
10. zéﬁ
Září 2013
2013 pfedloieno
předloženo Krajskym
Krajským Ufadem
úřadem
Zlinského kraje
kraje Odvolání
odvoléni žadatele
Zadatele proti
proti rozhodnuti
Zlínského
rozhodnutí povinného
povinného s'ubjektu
subjektu ze
ze dne
dne
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16.
16. srpna
srpna 2013
2013 é.
č. j.j. KUZL/53524/2013,
KUZL/53524/2013, sp.
sp. zn.
zn. KUSP/57672/2012/FRLZ/Po
KUSP/57672/2012/ŘLZ/Po (déle
(dále také
také
jako
jako ,,napadané
„napadané rozhodnuti“),
rozhodnuti“), spolu
spolu se
se souvisejici
související spisovou
spisovou dokumentaci.
dokumentací.
Z
Z pfedloienvch
předložených dokumentﬁ
dokumentů vyplvvé
vyplývá na's|edujici:
následující:

Žadatel se
se dopisem
dopisem ze
ze dne
dne 12.
12. zéfi
Září 2012
2012 na
na zékladé
základě |nfZ
lnfZ obrétil
obrátil na
na Zlinsky
Zlínský
Zadatel
kraj,
kraj, za
za néji
nějž ve
ve véci
věci jednal
jednal Krajsky
Krajský Ufad
úřad Zlinského
Zlínského kraje
kraje (déle
(dále téi
též jako
jako "povinny
„povinný
subjekt“), ss žádostí
Zédosti o
subjekt“),
o poskytnuti
poskytnutí informaci
informací (povinnému
(povinnému subjektu
subjektu byla
byla Zédost
žádost doruéena
doručena

téhoi dne).
téhož
dne). Vtomto
Vtomto podéni
podání Zadatel
žadatel poiadoval
požadoval poskytnuti
poskytnutí nésledujicich
následujících informaci
informaci
znéni, cituji:
v tomto znění,
,,Na základě
zék/adé Zákona
zékona č.
c. 106/1999 Sb., o
„Na
O svobodném
svobodném pf/stupu
přístupu kinformacim
kinformacím
Zédém o informaci, jaké mimořádné
mimofédné odměny
odmény dostali
žádám
dostali vedouci
vedoucí odbord,
odborů, fed/tel,
ředitel, hejtman
hejtman
néméstci hejtmana
hejtmana Krajského
Krajského úřadu
Ufadu Zlinského
aa náměstci
Zlínského kraje
kraje v/etech
vletech 2008
2008 a2
až 2012.
2012.
kaidé odměny
odmény žádám
iédém O
o Stručný
struény důvod
dE/vodjejiho
udé/eni a
jeji vyéi.
U každé
jejího udělení
a její
výši.
Na tuto žádost
reagoval tim,
tim, 2e
že rozeslal
rozeslal dne
dne 25.
25. zéfi
září 2012
2012
Zédost povinný
povinny subjekt reagoval
dotéenvm zaměstnancům
zaméstnancﬁm a funkcionářům
funkcionéfﬁm kk podpisu
dotčeným
podpisu pfedem
předem naformulovany
naformulovaný
poskytnutim osobních
osobnich údajů
Udajfl (tyto
nesouhlas s poskytnutím
(tyto podepsané
podepsaná prohléseni
prohlášení jsou
jsou souéésti
součásti
spisu). Všichni
Vsichni dotčení
dotéeni pracovníci
pracovnici předložená
pfedloiené prohléseni
spisu).
prohlášení podepsali,
podepsali, tj.
tj. ani
ani jeden
jeden
zdotéenvch pracovníků
pracovnikﬁ neposkytnul
neposkytnul souhlas
souhlas ss poskytnutim
zdotčených
poskytnutím osobnich
osobních ﬁdaj
údajůﬁ
poiadované podobě.
podobé.
vv požadované
v

Na
dne 26.
záři 2012
2012 povinnv
povinný subjekt
subjekt
Na základě
zékladé těchto
téchto prohlášení
prohléseni poskytnul
poskytnul dne
26. zéfi
informace pouze
pouze o
o odměnách
odménéch týkajících
tykajicich se
néméstkﬁ: hejtmana
informace
se hejtmana
hejtmana aa náměstků
hejtmana
Zlinského kraje,
kraje, a
a to
to vtom
vtom rozsahu,
rozsahu, 2e
Zlínského
že dotyéni
dotyční iédné
žádné mimofédné
mimořádné odmény
odměny ve
ve
sledovaném
sledovaném obdobi
obdobi neobdrieli.
neobdrželi. Do
Do zbytku
zbytku poiadovanych
požadovaných informaci
informaci (tj.
(tj. vvse
výše
mimofédnych
mimořádných odmén
odměn vedoucich
vedoucích odborﬁ
odborů aa feditele
ředitele Krajského
Krajského Ufadu
úřadu Zlinského
Zlínského kraje)
kraje)
vydal
vydal povinny
povinný subjekt
subjekt dne
dne 26.
26. zéfi
záři 2012
2012 rozhodnuti
rozhodnuti oo éésteéném
částečném odmitnuti.
odmítnutí.
Vodﬁ
vodnéni tohoto
tohoto rozhodnuti
rozhodnuti povinný
povinny subjekt
2e prévo
Vodůvodnění
subjekt uvedl,
uvedl, že
právo na
na informace
informace se
se
tomto případě
pfipadé dostalo
dostalo do
do střetu
stfetu Ss právem
prévem na
vv tomto
na ochranu
ochranu soukromi.
soukromí. Povinny
Povinný subjekt
subjekt si
si
vyiédal souhlas
souhlas dotčených
dotéenych osob
osob ss poskytnutím
poskytnutim osobnich
vyžádal
osobních Udajﬁ
údajů,, avéak
avšak tento
tento souhlas
souhlas
nebyl ani
ani vjediném
vjediném případě
pﬁpadé dán.
dén. Ztoho
Ztoho dﬂvodu
subjekt vyuiil
nebyl
důvodu povinny
povinný subjekt
využil testu
testu
proporcionality, aby
aby tak
tak vyřešil
vyfeéil kolizi
kolizi zmíněných
zminénych základních
zékladnich prév
proporcionality,
práv resp.,
resp., které
které prévo
právo
vtomto případě
pfipadé by
by mělo
mélo ustoupit
ustoupit kterému.
kterému. Povinny
subjekt doéel
vtomto
Povinný subjekt
došel knézoru,
knázoru, ie
že
pfipadé převažují
pfevaiuji negativni dopady zésahu
v daném případě
zásahu do
do préva
práva na
na ochranu
ochranu soukromi
soukromí
pfed nenaplněním
nenaplnénim práva
préva na informace. Krajsky
ﬂFad Zlinského
před
Krajský úřad
Zlínského kraje
kraje se
se proto
proto
rozhodnul neposkytnout
neposkytnout požadované
poiadované informace.
informace.
rozhodnul
Zadatel nesouhlasil
nesouhlasil se
se způsobem,
zpﬁsobem, jakym
Žadatel
jakým se
se povinny
povinný subjekt
subjekt vypofédal
vypořádal sjeho
sjeho
iédosti a podal dne 8. října
Fijna 2012 odvolání
odvoléni proti předmětnému
pfedmétnému rozhodnuti.
žádosti
rozhodnutí. Odvolatel
Odvolatel
ném uvedl,
uvedl, že
2e povinný
povinny subjekt
subjekt naprosto
naprosto ignoroval
vv něm
ignoroval rozsudek
rozsudek Nejvyssiho
Nejvyššího soudu
soudu (déle
(dále
jen ,,NSS“)
,,NSS“) 55 As
As 57/2010
57/2010 ze
ze dne
dne 27.
27. května
kvétna 2011
jen
2011 ii rozsudek
rozsudek Krajského
Krajského soudu
soudu vv Brné
Brně
29 A
A 41/2011
41/2011 ze
ze dne
dne 27.
27. dubna
dubna 2012.
2012. Zadatel
29
Žadatel ss ohledem
ohledem na
na citované
citovaná rozhodnuti
rozhodnuti
navrhuje, aby
aby nadřízený
nadfizeny orgán
orgén jednoznačně
jednoznaéné pFikézal
navrhuje,
přikázal povinnému
povinnému subjektu
subjektu
poiadované informace
informace vv plném
plném rozsahu
rozsahu poskytnout.
požadované
poskytnout.
nadﬁzeny orgén
Ministerstvo vnitra jako nadřízený
orgán posoudil
posoudil némitky
námitky Zadatele
žadatele aa shledal
shledal je
je
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dﬁvodnymi. Vydal
důvodnými.
Vydal proto
proto dne
dne 5.
5. listopadu
listopadu 2012
2012 rozhodnuti,
rozhodnuti, evidované
evidované nadfizenym
nadřízeným
orgénem pod é.
orgánem
č. j. MV-118934-2/ODK-2012, ktervm
kterým zrusil
zrušil rozhodnuti
rozhodnutí povinného
subjektu ze dne 26. zéfi
září 2012
2012 oo éésteéném
částečném odmitnuti
odmítnutí informaci
informací aa véc
věc vrétil
vrátil
Zlinskému kraji, kk novému
povinnému subjektu, Zlínskému
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
příjemce vefejnych
veřejných prostfedkl)
prostředků aa déle
dále také
také kk Uéelové
účelově provedenému
provedenému testu
testu
pfijemce
proporcionality,
proporcionality, kterv
který mél
měl povinnému
povinnému subjektu
subjektu odpovédét
odpovědět na
na otézku,
otázku, které
které prévo
právo
(zájem) je
je vtomto
vtomto pﬁpadé
případě pfednéjsi.
přednějši. Odvolaci
Odvolací orgén
orgán taktéi
taktéž potvrdil
potvrdil oprévnénost
oprávněnost
(zéjem)
némitek
námitek iadatele
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 iédosti
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
změn oproti
oproti pfedchozimu
předchozímu rozhodnuti.
rozhodnutí. Povinnv
Povinný subjekt
subjekt konstatoval,
konstatoval, 2e
že se
se neztotoinil
neztotožnil

ss nézorem
názorem vyjédfenvm
vyjádřeným vv rozhodnuti
rozhodnutí Nejvyssiho
Nejvyššího sprévniho
správního soudu
soudu (déle
(dále jen
jen ,,NSS")
,,NSS“)
é.
j.
5
As
57/2010
79
ze
dne
27.
kvétna
2011.
Povinny
subjekt,
ktery
své
argumenty
č. j. 5 As 57/2010 - 79 ze dne 27. května 2011. Povinný subjekt, který své argumenty
opiré
opírá ii oo ,,Metodické
,,Metodické doporuéeni
doporučení Ministerstva
Ministerstva vnitra
vnitra aa Ufadu
Úřadu pro
pro ochranu
ochranu osobnich
osobních
Udaji’:
údajů kk poskytovéni
poskytování informaci
informací oo platech
platech pracovnikﬁ
pracovníků povinnych
povinných subjektd
subjektů podle
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 snovym
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 iédé,
žádá, aby
aby nadfizeny
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 spfislusnym
spříslušným spisovym
spisovým materiélem
materiálem bylo
bylo pfedloieno
předloženo
dopisem
dopisem ze
ze dne
dne 21.
21. prosince
prosince 2012
2012 nadfizenému
nadřizenému orgénu
orgánu -- Ministerstvu
Ministerstvu vnitra
vnitra

(doruéeno
(doručeno dne
dne 28.
28. prosince
prosince 2012).
2012). V
V prﬁbéhu
průběhu rozhodovéni
rozhodování nadﬁzeného
nadřízeného orgénu
orgánu (tedy
(tedy
pfedtim,
předtím, ne2
než bylo
bylo toto
toto rozhodnuti
rozhodnuti vydéno)
vydáno) doruéil
doručil dne
dne 8.
8. ledna
ledna 2012
2012 Zadatel
žadatel skrze
skrze
povinny
povinný subjekt
subjekt podéni
podání nazvané
nazvané ,,dop/ne'k
„doplněk kodvo/én/
kodvolání proti
proti rozhodnuti
rozhodnutí sp.
sp. zn.
zn.
KUSP/57672/2012/RLZ/Po,
KUSP/57672/2012/ŘLZ/Po, c".
č. j.j. KUZL/72991/2012“,
KUZL/72991/2012", které
které obsahovalo
obsahovalo kopii
kopii
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

Nadﬁ
zeny orgén
2013 shodné
Nadřízený
orgán oo odvoléni
odvolání rozhodnul
rozhodnul dne
dne 7.
7. ledna
ledna 2013
shodně jako
jako
vpfedeslych
vpředešlých pfipadech
případech -- rozhodnuti
rozhodnutí povinného
povinného subjektu
subjektu zrusil
zrušil aa vrétil
vrátil knovému
k novému
projednéni.
zenv orgén
projednání. Nadﬁ
Nadřízený
orgán opakované
opakovaně upozornil
upozornil povinny
povinný subjekt
subjekt na
na pfekonanv
překonaný
pfistup
přístup kk §§ 8b
8b InfZ
lnfZ aa upozornil
upozornil na
na nedostatky
nedostatky vv provedeni
provedení testu
testu proporcionality.
proporcionality. Déle
Dále
konstatoval,
konstatoval, 2e
že povinnv
povinný subjekt
subjekt odmité
odmítá brét
brát vpotaz
v potaz vvsledky
\/ýsledky mnohvch
mnohých soudnich
soudních

rozhodnuti
rozhodnutí vv téie
téže véci
věci ii zévazny
závazný prévni
právní nézor
názor nadfizeného
nadřízeného orgénu.
orgánu. Povinny
Povinný subjekt,
subjekt,
bez
bez ohledu
ohledu na
na nézor
názor odvolaciho
odvolacího orgénu,
orgánu, vydal
vydal vV této
této véci
věci dne
dne 28.
28. ledna
ledna 2013
2013 dalsi
další
rozhodnuti,
rozhodnutí, ve
ve kterém
kterém opét
opět odmitnul
odmítnul poskytnout
poskytnout informace,
informace, aa to
to ve
ve stejném
stejném rozsahu
rozsahu
jako
jako vv pfedchozich
předchozích pfipadech.
případech. Povinny
Povinný subjekt
subjekt mimo
mimo jiné
jiné vyzdvihuje
vyzdvihuje nélez
nález Ustavniho
Ústavního

soudu
soudu (publikovén
(publikován ve
ve Sbirce
Sbírce zékonﬁ
zákonů pod
pod é.
č. 43/2012),
43/2012), ktery
který doélo
došlo ke
ke zruseni
zrušení
ustanoveni
ustanovení trestniho
trestního Fédu
řádu tykajici
týkající se
se odposlechﬁl.
odposlechů. Povinny
Povinný subjekt
subjekt také
také opakuje
opakuje své
své
obavy
obavy oo své
své zaméstnance,
zaměstnance, pakliie
pakliže by
by doélo
došlo ke
ke zvefejnéni
zveřejnění poiadovanych
požadovaných informaci.
informací.
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Zadatel se
Žadatel
se nespokojil
nespokojil srozhodnutim
srozhodnutím povinného
povinného subjektu
subjektu aa podal
podal si
si dne
dne
31. ledna
ledna 2013
2013 dalsi
další odvoléni.
odvolání. Povinnv
Povinný subjekt
subjekt vsouladu
vsouladu se
se zékonem
zákonem pfedloiil
předložil
odvoléni iadatele
odvolání
žadatele spolu
spolu soriginélem
soriginálem spisové
spisové dokumentace
dokumentace dopisem
dopisem ze
ze dne
dne
Unora 2013 nadﬁzenému
orgénu (doruéeno
zeny orgén,
14. února
nadřizenému orgánu
(doručeno 18.
18. ﬂnora
února 2013).
2013). Nadﬁ
Nadřízený
orgán,

Ministerstvo
Ministerstvo vnitra,
vnitra, konstatoval,
konstatoval, ie
že povinnv
povinný subjekt
subjekt neni
není ochoten
ochoten nijak
nijak ustoupit
ustoupit

ze svého
svého nézoru
názoru aa rozhodnuti
rozhodnutí povinného
povinného subjektu
subjektu proto
proto zrusil
zrušil rozhodnutim
rozhodnutím é.
č. j.j. MV
MV -ze
118934-10/ODK-2012
118934-10/ODK-2012 ze
ze dne
dne 25.
25. Unora
února (prévni
(právní moci
moci toto
toto rozhodnuti
rozhodnuti nabylo
nabylo
6.
6. bfezna
března 2013).
2013).

Povinny
Povinný subjekt,
subjekt, bez
bez ohledu
ohledu na
na prévni
právní nézor
názor nadﬁzeného
nadřízeného orgénu,
orgánu, opét
opět Zédost
žádost

éésteéné
částečně odmitnul
odmítnul rozhodnutim
rozhodnutím ze
ze dne
dne 20.
20. bfezna
března 2013.
2013. Zadatel
Žadatel proti
proti tomu
tomu podal
podal
dne
dne 22.
22. bfezna
března 2013
2013 dalsi,
další, jii
již étvrté,
čtvrté, odvoléni.
odvolání. Odvoléni
Odvolání spolu
spolu skompletnim
skompletním

spisovvm
spisovým materiélem
materiálem bylo
bylo zasléno
zasláno odvolacim
odvolacím orgénu
orgánu dopisem
dopisem ze
ze dne
dne 5.
5. dubna
dubna 2013
2013
(doruéeno
(doručeno 9.
9. dubna
dubna 2013).
2013). Nadfizenv
Nadřízený orgén
orgán se
se kriticky
kriticky vyjédfil
vyjádřil kk tvrzenim
tvrzením povinného
povinného
subjektu
subjektu aa svvm
svým rozhodnutim
rozhodnutím ze
ze dne
dne 17.
17. dubna
dubna 2013
2013 zrusil
zrušil rozhodnuti
rozhodnutí povinného
povinného
subjektu.
subjektu. Ten
Ten zévéry
závěry vyslovené
vyslovené nadﬁzenvm
nadřízeným orgénem
orgánem ignoroval
ignoroval aa vydal
vydal dne
dne
6.
6. kvétna
května 2013
2013 nové
nové rozhodnuti
rozhodnutí oo éésteéném
částečném odmitnuti.
odmítnutí. Zadatel
Žadatel se
se opét
opět (popété)
(popáté)

odvolal
odvolal aa odvolaci
odvolací orgén
orgán vydal
vydal dne
dne 12.
12. éervna
června 2013
2013 nové
nové rozhodnuti
rozhodnutí (c3.
(č. j.j. MV
MV --

118934-14/ODK-2012), vv némi
němž znovu
znovu vyjédfil
vyjádřil svﬁj
svůj prévni
právní nézor
názor aa rozhodnuti
rozhodnuti
118934-14/ODK-2012),

povinného
povinného subjektu
subjektu zrusil
zrušil aa vrétil
vrátil mu
mu véc
věc kk novému
novému projednéni.
projednání.

Povinny
Povinný subjekt
subjekt pfevzal
převzal dne
dne 27.
27. éervna
června 2013
2013 rozhodnuti
rozhodnutí odvolaciho
odvolacího orgénu
orgánu
ze
ze dne
dne 12.
12. éervna
čen/na 2013,
2013, é.
č. j.j. MV
MV - 118934-14/ODK-2012,
118934-14/ODK-2012, které
které nabylo
nabylo prévni
právní moci
moci
dne
dne 17.
17. éervna
čen/na 2013,
2013, aa vydal
vydal dne
dne 1.
1. éervence
čen/ence 2013
2013 dalsi
další (jii
(již sesté)
šesté) rozhodnuti
rozhodnutí
c':.j.
č. j. KUZL/42571/2013,
KUZL/42571/2013, sp.
sp. zn.
zn. KUSP/57672/2012/|'?LZ/Po.
KUSP/57672/2012/ŘLZ/Po. Vuvedeném
Vuvedeném rozhodnuti
rozhodnuti
povinnv
povinný subjekt
subjekt zopakoval
zopakoval argumentaci
argumentaci zpfedchozich
Z předchozích rozhodnuti,
rozhodnutí, tedy
tedy pfevéiné,
převážně,
2e
že neposkytnuti
neposkytnutí informaci
informací je
je ochranou
ochranou soukromi
soukromí élovéka
člověka podle
podle Listiny
Listiny zékladnich
základních
prév
práv aa svobod
svobod aa 2e
že povinnv
povinný subjekt
subjekt postupuje
postupuje stejné
stejně jako
jako ostatni
ostatni Kraje.
Kraje. Proti
Proti tomuto
tomuto

rozhodnuti
rozhodnutí podal
podal iadatel
žadatel dne
dne 8.
8. éervence
července 2013
2013 odvoléni,
odvolání, kde
kde konstatuje,
konstatuje, 2e
že povinny
povinný
subjekt
subjekt nerespektuje
nerespektuje judikaturu
judikaturu NSS
NSS ani
ani rozhodnuti
rozhodnuti nadﬁzeného
nadřízeného sprévniho
správního orgénu,
orgánu,
jimi
jímž je
je prévné
právně vézén,
vázán, aa iédé,
žádá, aby
aby nadfizeny
nadřízený orgén
orgán jednoznaéne"
jednoznačně pﬁkézal
přikázal povinnému
povinnému
subjektu
subjektu z'édost
žádost vyfidit,
vyřídit, to
to znamené,
znamená, pfikéza/
přikázal povinnému
povinnému subjektu
subjektu poiadované
požadované
informace
informace vv plném
plném rozsahu
rozsahu poskytnout.
poskytnout.

Na
Na zékladé
základě odvoléni
odvolání odvolatele
odvolatele (které
(které odvolaci
odvolací orgén
orgán obdriel
obdržel spolu
spolu se
se

spisovym
spisovým materiélem
materiálem dne
dne 23.
23. éervence
července 2013)
2013) vydalo
\/ydalo dne
dne 30.
30. éervence
čen/ence 2013
2013
Ministerstvo
Ministerstvo vnitra
vnitra rozhodnuti,
rozhodnutí, é.
č. j.j. MV-118934-17/ODK-2012,
MV-118934-17/ODK-2012, vv némi
němž jii
již po
po sesté
šesté

zopakovalo
zopakovalo identicky
identický prévni
právní
subjektu
subjektu zruéilo
zrušilo aa nafidilo
nařídilo véc
věc
rozhodnuti,
rozhodnutí, kde
kde opét
opět vyvraci
vyvrací

nézor
názor kposkytovéni
kposkytování platﬂ
platů aa rozhodnuti
rozhodnutí povinného
povinného
znovu
znovu projednat.
projednat. Povinny
Povinný subjekt
subjekt tedy
tedy vydal
vydal napadené
napadené
pro
pro néj
něj prévné
právně zévazny
závazný nézor
názor odvolaciho
odvolacího orgénu
orgánu aa

tvrdi,
tvrdí, 2e
že ochrana
ochrana zaméstnancﬁ
zaměstnanců vefejného
veřejného sektoru
sektoru podle
podle Ustavou
Ústavou aa zékonem
zákonem é.
č.
101/2000
101/2000 Sb.,
Sb., je
je nad
nad povinnosti
povinnosti poskytnout
poskytnout informace
informace oo jejich
jejich platech
platech podle
podle InfZ.
lnfZ.

Déle
Dále povinny
povinný subjekt
subjekt uvedl,
uvedl, 2e
že vyéké
vyčká rozhodnuti
rozhodnutí rozéifeného
rozšířeného senétu
senátu NSS
NSS ohledné
ohledně

poskytovéni
poskytování informaci
informací oO platech
platech zaméstnancﬂ
zaměstnanců vefejného
veřejného sektoru.
sektoru.

Odvolatel
Odvolatel si
si na
na zékladé
základě napadeného
napadeného rozhodnuti
rozhodnutí podal
podal dne
dne 22.
22. srpna
srpna 2013
2013
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odvoléni,
odvolání, vv némi
němž uvedl,
uvedl, 2e
že rozhodnuti
rozhodnutí povinného
povinného subjektu
subjektu je
je vv rozporu
rozporu ss platnou
platnou
judikaturou a
a rozhodnutími
rozhodnutimi Ministerstva
Ministerstva vnitra.
vnitra.
judikaturou
Ministerstvu vnitra
vnitra bylo
bylo dne
dne 10.
10. zéﬁ
Ministerstvu
září 2013
2013 pfedloieno
předloženo povinnvm
povinným subjektem
subjektem
odvoléni žadatele
iadatele spolu se správním
sprévnim spisem (pﬁpisem
odvolání
(připisem ze
ze dne
dne 5.
5. zéﬁ
záři 2013).
2013). Ve
Ve svém
svém
vyjédfeni
vyjádření povinny
povinný subjekt
subjekt konstatoval,
konstatoval, ie
že nesouhlasi
nesouhlasí sS hodnocenim
hodnocením pf/padu,
případu, jak
jak jej
jej
iadate/
žadatel uved/
uvedl ve
ve svém
svém odvo/éni,
odvolání, aa navrhuje,
navrhuje, aby
aby Ministerstvo
Ministerstvo vnitra
vnitra odvoléni
odvolánı
Zadate/e
žadatele zamit/0
zamítlo aa napadené
napadené rozhodnuti
rozhodnutí potvrdilo.
potvrdilo.

I

Ministerstvo
Ministerstvo vnitra
vnitra dovodilo
dovodilo svou
svou vécnou
věcnou pfislusnost
příslušnost kk rozhodnuti
rozhodnutí o0 podaném
podaném

odvoléni,
odvolání, aa to
to spfihlédnutim
spřihlédnutím
informaci
informací (dotazy
(dotazy tvkajici
týkající se
se
odméﬁovéni
odměňování jeho
jeho vedoucich
vedoucích
konkrétné
konkrétně vedoucich
vedoucích odborﬁ
odborů

kpfedmétu
kpředmětu iédosti,
žádosti, resp.
resp. kk povaze
povaze poiadovanvch
požadovaných
personélnich
personálních zéleiitosti
záležitostí Zlinského
Zlínského kraje,
kraje, zejména
zejména
zaméstnancﬁ‘
zaměstnanců“ zafazenych
zařazených do
do Krajského
Krajského ﬂfadu
úřadu +-I
Krajského
Krajského Ufadu
úřadu aa Feditele
ředitele Krajského
Krajského Ufadu),
úřadu), jei
jež

nepochybné
nepochybně spadaji
spadají do
do samostatné
samostatné pﬁsobnosti
působnosti kraje.
kraje. Vtéto
Vtéto souvislosti
souvislosti je
je tfeba
třeba

sohledem
sohledem na
na ustanoveni
ustanovení §§ 178
178 odst.
odst. 11 sprévniho
správního Fédu
řádu ve
ve spojeni
spojeni s§94
s§94 odst.
odst.

11 zékona
zákona oo krajich
krajích konstatovat,
konstatovat, 2e
že nadfizenvm
nadřízeným orgénem
orgánem kraje
kraje je
je Ministerstvo
Ministerstvo vnitra.
vnitra.

Ministerstvo
té
Ministerstvo vnitra
vnitra déle
dále konstatuje,
konstatuje, ie
že odvoléni
odvolání bylo
bylo podéno
podáno véas,
včas, tj.
tj. ve
ve lhﬁ
lhůtě
stanovené
stanovené v§
v§ 83
83 odst.
odst. 11 sprévniho
správního Fédu
řádu ve
ve spojeni
spojení ss §§ 20
20 odst.
odst. 44 InfZ,
lntZ, jelikoi
jelikož

napadené
napadené rozhodnuti
rozhodnutí bylo
bylo odvolateli
odvolateli doruéeno
doručeno dne
dne 20.
20. srpna
srpna 2013
2013 (jak
(jak vyplyvé
vyplývá
zpfiloiené
Zpřiložené doruéenky)
doručenky) aa odvoléni
odvolání bylo
bylo povinnému
povinnému subjektu
subjektu doruéeno
doručeno
22.
22. srpna
srpna 2013.
2013.
Odvoléni
Odvolání rovnéi
rovněž obsahuje
obsahuje vsechny
všechny zékonem
zákonem poiadované
požadované néleiitosti
náležitosti (srov.
(srov.

§§ 37
37 aa §§ 82
82 odst.
odst. 22 sprévniho
správního Fédu).
řádu).

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

Nésledné
Následně Ministerstvo
Ministerstvo vnitra
vnitra pfezkoumalo
přezkoumalo napadené
napadené rozhodnuti,
rozhodnutí, aa to
to
z
Z hlediska
hlediska jeho
jeho souladu
souladu sS prévnimi
právními pfedpisy
předpisy aa vv rozsahu
rozsahu némitek
námitek odvolatele
odvolatele doslo
došlo
k pfezkumu
přezkumu jeho sprévnosti
správnosti (srov. ust. § 89 odst. 2 sprévniho
správního fédu).
řádu). Ministerstvo

vnitra
vnitra déle
dále konstatuje,
konstatuje, 2e
že napadené
napadené rozhodnuti
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).

Vzhledem
Vzhledem ktomu,
ktomu, ie
že argumentace
argumentace povinného
povinného subjektu
subjektu nepﬁnési
nepřináší nové
nová
stanoviska
stanoviska vv porovnéni
porovnání ss pfedchozimi
předchozími sesti
šesti rozhodnutimi
rozhodnutími povinného
povinného subjektu,
subjektu, tak
tak je
je
nadﬁzeny
nadřízený orgén
orgán nucen
nucen odkézat
odkázat na
na své
svá pfedchozi
předchozí rozhodnuti,
rozhodnutí, pfiéemi
přičemž zvlésté
zvláště

zásadní prévné
právně zévazné
závazné nézory
názory povaiuje
považuje za
za nutné
nutné zopakovat:
zopakovat:
zésadni
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,,Odvo/aci
„Odvolací orgén
orgán tedy
tedy konstatuje,
konstatuje, 2e
že ustanoveni
ustanovení §§ 90
90 odst.
odst. 11 pism.
pism. b)
b)

sprévniho
správního fédu
řádu uvédi,
uvádí, 2e
že vV odﬁvodnéni
odůvodnění rozhodnuti,
rozhodnuti, které
které rusi
ruší napadené
napadené rozhodnuti
rozhodnutí aa

vraci
Vrací véc
věc kk novému
novému projednéni
projednání povinného
povinného subjektu,
subjektu, vyslovi
vysloví odvolaci
odvolací orgén
orgán prévni
právní

nézor,
názor, jimi
jímž je
je sprévni
správní orgén,
orgán, ktery
který napadené
napadené rozhodnuti
rozhodnutí vydal,
vydal, pr'i
při novém
novém projednéni
projednání

<mQ
N ma Jestliže tedy povinný subjekt vrozhodnutí uvádí, že se neztotožňuje
věci <m
vázán.

s názorem odvolacího orgánu, dopouští se tím porušení zákona, konkrétně § 90
odst. 1 pism. b) správního řádu. Povinný subjekt je ze zákona povinen řídit se
právním názorem odvolacího orgánu, přičemž zákon nedává povinnému subjektu
možnost s těmito právními názory jakkoliv polemizovat. Konstatujeme, že povinný
subjekt úmyslně odmítá akceptovat právní názor nadřízeného orgánu.
Odvolaci
Odvolací orgén
orgán se
se zcela
zcela ztotoini/
ztotožnil ss nézorem
názorem odvolatele,
odvolatele, 2e
že povinny
povinný subjekt
subjekt
nerespektuje
nerespektuje judikaturu
judikaturu Nejvyssiho
Nejvyššího sprévniho
správního soudu
soudu aa z'e
že povinnym
povinným subjektem
subjektem
uvédéné
judikatufe, tak
uváděná tvrzeni
tvrzení nemaji
nemají oporu
oporu jak
jak vVjudikatuře,
tak platném
platném prévu
právu ani
ani ap/ika6ni
aplikační praxi.
praxi.
zék/adnich prév
Listina základních
práv aa svobod
svobod upravuje
upravuje jako
jako sou6ést
součást préva
práva jednotlivce
jednotlivce na
na
soukromi (čl.
(6I. 7) V
v čl.
6/. 10 odst. 3
pfed neoprévnénym
soukromí
3 prévo
právo na
na ochranu
ochranu před
neoprávněným

shromaidbvénim, zveřejňováním
zvefejﬁovénim nebo
nebo jinym
shromažďováním,
jiným zneuiivénim
zneužíváním Udajd
údajů oo své
své osobé.
osobě.
Sou6asné Však
vsak tento
tento ústavní
Ustavni zákon
zékon v
v článku
6Iénku 17
17 garantuje
Současně
garantuje ve
ve skupiné
skupině politickych
politických prév
práv
svobod právo
prévo na
na informace
informace aa svobodu
svobodu projevu.
aa svobod
projevu. Mezi
Mezi témito
těmito prévy
právy aa svobodami
svobodami tak
tak
6asto a logicky
Iogicky vzniká
vzniké konflikt, který
kteryje
často
je vlastni
vlastní kaidé
každé demokratické
demokratické spoIe6nosti.
společnosti. Podle
ustanovení
ustanoveni §§ 8b
8b zákona
Zékvna lntZ
W? poskytne povinný subjekt základní osobní údaje
o osobě, jíž poskytl veřejné prostředky, a to V rozsahu jméno, příjmení, rok narození,
obec, kde má příjemce trvalý pobyt, Výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných
_'yto
druhy osobních
osobnich údajů
Udajfl poskytne
prostředků. Tyto druhy
poskytne povinny
povinný subjekt
subjekt ii bez
bez souhlasu
souhlasu této
této
osoby (subjektu
(subjektu osobního
osobniho údaje),
Udaje), a
a ustanovení
ustanoveni §
§ 8b
osoby
8b InQ
lnfZ proto
proto pfedstavuje
představuje zz hlediska
hlediska
zékona
zákona 6.
č. 101/2000
101/2000 Sb.,
Sb., oo ochrané
ochraně osobnich
osobních UdajD
údajů aa oo zméné
změně nékterych
některých zékonﬂ,
zákonů,
ve
ve znéni
znění pozdéjsich
pozdějších pfedpisf/
předpisů (dé/e
(dále jen
jen ,,ZOOL'/“),
,,ZOOÚ“), zv/éstni
zvláštní prévni
právní dﬁvod
důvod
pro
pro zpracovévéni
zpracovávání osobnich
osobních (Jdajd
údajů formou
formou poskytnuti
poskytnutí podle
podle zékona
zákona oO svobodném
svobodném
pfistupu
přístupu kk informacim
informacím (srov.
(srov. §§ 55 odst.
odst. 22 pism.
pism. a)
a) ZOOU
ZOOÚ aa §§ 44 odst.
odst. 11 InfZ).
lntZ). Toto
Toto
podpofi/
podpořil Nejvyssi
Nejvyšší sprévni
správní soud
soud ve
ve svém
svém rozsudku
rozsudku ze
ze dne
dne 27.
27. kvétna
května 2011,
2011, 6.
č. j.j. 55 As
As
57/2010-79,
57/2010-79, kde
kde judikoval,
judikoval, 2e
že Udaj
údaj oo tom,
tom, jake‘
jaké mimofédné
mimořádné odmény
odměny dostal
dostal vedouci
vedouci
oddéleni magistrátu
magistrétu a
a jejich
jejich důvod,
dﬁvod, neni
oddělení
není pfedmétem
předmětem ochrany
ochrany soukromi,
soukromí, nebot’
neboť vydaje
výdaje
na
na odmény,
odměny, v6etné
včetně platﬁ
platů zaméstnanci?
zaměstnanců vV povinnych
povinných subjektech
subjektech spadaji
spadají do
do rozsahu
rozsahu
pojmu
pojmu vefejné
veřejné prostfedky.
prostředky. Z
Z tohoto
tohoto dﬁvodu
důvodu je
je povinny
povinný subjekt
subjekt na
na zék/adé
základě fédosti
žádosti
podané
podané podle
podle InfZ
lntZ povinen
povinen poskytnout
poskytnout informace
informace napr’.
např. ibez
ibez souhlasu
souhlasu zaméstnance.
zaměstnance.
SvzJj
Svůj vyse
výše vys/oveny
Vyslovený prévni
právní nézor
názor Nejvyssi
Nejvyšší sprévni
Správní soud
soud potvrdil
potvrdil dais/m
dalším
rozsudkem
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
týka/ Zédosti
žádosti
o
O poskytnuti
poskytnutí informaci
informací podle
podle In/Z
lntZ, kde
kde by/y
byly Zédény
žádány informace
informace oo vysi
výši zék/adniho
základního
mési6niho
měsíčního platu,
platu, oo vysi
výši odmén
odměn aa osobniho
osobního ohodnoceni,
ohodnocení, spolu
spolu ss odflvodnénim
odůvodněním

udé/enych
udělených odmén,
odměn, uu vedoucich
vedoucích odboru
odboru méstského
městského Ufadu.
úřadu. Méstsky
Městský Ufad
úřad rozhodnutim
rozhodnutím
Zédost
žádost odmitl
odmítl ss tim,
tím, 2e
že po
po provedeni
provedení testu
testu proporciona/ity
proporcionality dospé/
dospěl kk zévéru,
závěru,
2e
vpfipadé
vsech
dot6enych
osob
pfevaiuje
jejich
prévo
na
ochranu
osobnosti
že V případě všech dotčených osob převažuje jejich právo na ochranu osobnosti aa

soukromého
zéjmem
soukromého iivota
života nad
nad I vefejnym
veřejným
zájmem na
na kontrole
kontrole nak/édéni
nakládání ss vefejnymi
veřejnými
1v
prostfedky.
prostředky. Tedy
Tedy méstsky
městský urad
úřad pouii/
použil obdobnou
obdobnou argumentaci,
argumentaci, jakou
jakou pouiil
použil povinny
povinný
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subjekt
subjekt —
- Krajsky
Krajský urad
úřad Stfedo6eského
Středočeského kraje.
kraje. Nejvyss/
Nejvyšší sprévni
správní soud
soud vV tomto
tomto rozsudku
rozsudku
vvl

zopakoval, z'e
že stéle
stále plati
platí veékeré
Veškeré nézory
názory vys/ovené
vysloveně vV jeho
jeho rozsudku
rozsudku
zopakoval,
6.
č. j.j. 55 As
As 57/2010-79
57/2010-79 aa tedy,
tedy, ie
že pod
pod pojem
pojem ,,pr'ijemce
„příjemce vefejnych
veřejných prostfedkii“
prostředků“ zahmu/
zahmul

zékonodérce
zákonodárce vV §§ 8b
8b odst.
odst. 11 zékona
zákona oo svobodném
svobodném pfistupu
přístupu kk infonnacim
infonnacím ve/ice
velice siroky
široký
okruh
okruh osob.
osob. Poklédé-Ii
Pokládá-li za
za tyto
tyto osoby
osoby ii veékeré
veškeré ddchodce,
důchodce, veskeré
Veškeré osoby
osoby sociélné
sociálně
s/abé,
slabé, veskeré
veškeré Uéastniky
účastníky stavebniho
stavebního spofeni
spoření se
se stétni
státní podporou,
podporou, atd.,
atd., je
je nutno
nutno

uvedeny
uvedený pojem
pojem vyloiit
vyložit tak,
tak, z'e
že ,,pr'ijemcem
„příjemcem vefejnych
veřejných prostfedkd“je
prostředků“je podle
podle §§ 8b
8b odst.
odst. 11

citovaného
citovaného zékona
zákona jakékoli
jakákoli osoba,
osoba, které
které je
je vyp/acena
vyplacena by!’
byť ii jen
jen minimé/n/
minimální 6éstka
částka
ZZ veFe/nyvh
veřejných rvlpvéf
rozpočtů. Příjemcem veřejných prostředků ve smyslu uvedeného
ustanovení je pro_to_i_zaměstnanec veřejné správy, We’?
který dosfévé
dostává la
za Svw
svou PFéCI
práci Plat
plat,
jeni
jenž je
je mu
mu vyp/écen
vyplácen zz vefejnych
veřejných prostfedkd.
prostředků. Déle
Dále uved/,
uvedl, z'e
že zz hlediska
hlediska stfetu
střetu préva
práva
na svobodny
svobodný pfistup
přístup kk informacim
informacím aa préva
práva na
na ochranu
ochranu osobnich
osobních Udajd
údajů Nejvyssi
Nejvyšší
na
sprévni
správní soud
soud vV citovaném
citovaném rozsudku
rozsudku (pozn.
(pozn. je
je mys/eno
myšleno rozhodnuti
rozhodnutí 6.
č. j.j. 55 As
As 57/201057/201079)
79) konstatoval,
konstatoval, Ze
že prévo
právo na
na ochranu
ochranu osobnich
osobních Udajd
údajů neni
není neomezené,
neomezené, nebot’
neboť d/e
dle 6/.
čl.
10
10 odst.
odst. 33 Listiny
Listiny mé
má kaidy
každý pra'va
právo na
na ochranupfed
ochranupřed neoprévnénym
neoprávněným shromaidbvénim,
shromažďováním,
zveřejňováním aa jiným
údajů oo své
své osobé.
osobě. _
Stanoví-li přitom zákon
zvefejﬁovénim
jinym zneužíváním
zneuiivén/m Udajl)
o svobodném přístupu k informacím povinnost poskjptnout některé osobní údaje
Űinak chráněné zákonem o ochraně osobních údajů), jedná se o jejich poskﬂnutí
podle
práva, tjj. O poskytnutí oprávněné.
—
Veékera’ odůvodnění,
odﬁvodnéni, která
které se snaz'i
nézor
Veškerá
snaží pro/omit
prolomit vysloveny
Vyslovený prévni
právní názor
odvolaciho orgánu,
orgénu, který
ktery se opírá
opiré o judikaturu
Nejvyssiho sprévniho
odvolacího
judikaturu Nejvyššího
správního soudu,
soudu, jsou
jsou
pro rozhodování
rozhodovéni odvolacího
odvo/ac/ho orgánu
orgénu zcela
bezpfedmétné, nebot’
pro
zcela bezpředmětná,
nebot' je
je zcela
zcela popira'
popírá

ap/ikace předmětných
pfedmétnych judikátů
judikétd Nejvyššího
Nejvyésiho sprévniho
aplikace
správního soudu.
soudu. ““

Toto platí
plati ii oo argumentu
argumentu povinného
povinného subjektu,
se zabvvé
Toto
subjektu, ktery
který se
zabývá vznikem
vznikem
nerovného postavení
postaveni (vedoucích)
(vedoucich) zaměstnanců
zaméstnancﬁ ve
vefejném a
nerovného
ve veřejném
a soukromém
soukromém sektoru.
sektoru.
tomto případě
pfipadé se
se jedná
jedné o
o aspekt,
aspekt, který
ktery zvlésté
vedoucich zaméstnancii,
II vv tomto
zvláště uu vedoucích
zaměstnanců, jichi
jichž se
se
iédost týká,
tyké, není
neni pádným
pédnym argumentem,
argumentem, jeliko2
žádost
jelikož u řadových zaměstnanců lze provést

na jehož
jehoi základě
zékladé se
tzv. test proporcionality, na
se posuzuje
posuzuje prévo
právo na
na ochranu
ochranu osobnosti
osobnosti aa
i

jejiho soukromí
soukromi proti
proti právu
prévu na
na informace,
informace, kde
jednim zz aspektﬂ
jejího
kde by
by jedním
aspektů mohlo
mohlo byt
být ii jejich
jejich
postaveni
na
trhu
préce,
ale
postaveni na trhu práce, ale u vedoucích zaměstnanců je tento test zcela
_
(viz výše
vyse uvedené
uvedené judikáty
judikéty Nejvyssiho
soudu). —
nepřípustný (viz
Nejvyššího sprévniho
správního soudu).
Jak již bylo
řečeno, údaje o platech a odměnách vedoucích zaměstnanců, včetně odůvodnění,
se vždy poskytnou na základě žádosti O informace podle InfZ.
Dalsim nesprávným
nesprévnym uvážením
uvéienim povinného
Dalším
povinného subjektu
subjektu je
je také
také tvrzeni,
tvrzení, 2e
že
judikatura Nejvyššího
Nejvyssiho správního
sprévniho soudu
soudu neni
judikatura
není vdané
vdané véci
věci ustélené.
ustálená. Naopak,
Naopak,
dlouhodobé Nejvyšší
Nejvyséi správní
sprévni soud
soud zastévé
dlouhodobě
zastává votézce
votázce platfi
platů aa odmén,
odměn, v6etné
včetně
odﬁivodnéni, uu vedoucích
vedoucich zaměstnanců
zaméstnancfi (izemné
odůvodnění,
územně samosprévnych
samosprávných celkfi
celků ustéleny
ustálený
nézor (viz
(viz výše
vvse uvedené
uvedené judikáty
judika'ty NSS).
NSS). Do
názor
Do doby,
doby, nei
než na
na zékladé
základě usneseni
usnesení
Nejvyssiho správního
sprévniho soudu
soudu ze
ze dne
dne 28.
28. Unora
2013, 6.
Nejvyššího
února 2013,
č. j.j. 88 As
As 55/2012-23,
55/2012-23, jimi
jímž byla
byla

pfedloiena
předložena

rozsifenému
rozšiřenému

senétu
senátu

Nejvyssiho sprévniho
Nejvyššího
správního soudu
soudu

krozhodnuti
krozhodnutí
problematika týkající
tykajici se
se poskytování
poskytovéni informaci
problematika
informací oo platech
platech aa odménéch,
odměnách, v6etné
včetně

odﬁvodnéni, soud rozhodne, respektuje a
odůvodnění,
a drii
drží se
se Ministerstvo
Ministerstvo vnitra
vnitra aktuélné
aktuálně piatné
platné
judikatury.

7

§
Ó
'
Ů Q
Ů

C
Ů
Q
Ů Q
Ů

'seno
'ˇ ° a ocas
' " MINISTERSTVO
MINISTERSTVO VNITRA
VNITRA
:1:
0 ': i:

Q f Ě OQ ﬂľ
:::::::::
zzľa

CESKE REPUBLIKY
REPUBLIKY
ČESKÉ

OIQOOOIOO
ŮŮŮQQOGŮÚ

Nadfizeny správní
sprévni orgán
orgén považuje
povaiuje za
Nadrızený
za dostate6né
dostatečně prokézané,
prokázané, 2e
že argumentace
argumentace
povinného
povinného subjektu,
subjektu, které
která se
se pfevéiné
převážně pokousi
pokouší vyvrétit
vyvrátit uplatnéni
uplatnění judikétﬁ
judikátů Nejvyséiho
Nejvyššího
sprévniho
správního soudu
soudu na
na napadené
napadené rozhodnuti,
rozhodnutí, neni
není sprévné.
správná.
Ů!

_
Odvolací orgán po
po provedeném
provedeném pfezkumu
přezkumu postupu
postupu povinného
povinného subjektu
subjektu aa
po
prostudování
spisové
dokumentace
dospěl
kzávěru,
že
povinný
subjekt
p0 proswdﬂvéni Spisové dokumentaw
nerespektoval při vyřizování žádosti odvolatele zákon, neboť vyjmul zinformačni
povinnosti informace, jejichž poskytnutí InfZ neomezuje.

Z výše uvedených důvodů je nucen odvolací orgán konstatovat, že napadené
rozhodnutí krajského uradu není v souladu se zákonem.
IV.
IV.

j

Ministerstvo vnitra s ohledem na
na vvse
výše uvedené
uvedená tvrzeni
tvrzení konstatuje,
konstatuje, 2e
že
neposkytnuti poiadované
rozhodnuti povinného subjektu o neposkytnutí
požadované informace
informace oo veskervch
veškerých
pfijmech (základní
(zékladni plat, osobní
osobni ohodnocení,
ohodnoceni, pfiplatky,
příjmech
příplatky, mimofédné
mimořádné odmény
odměny v6etné
včetně
*jejich zdůvodnění
zdfivodnéni apod.) vedoucích
vedoucich odborů
odbori] a
jejich
a iediteie
ředitele krajského
krajského Ufadu
úřadu za
za roky
roky 2008
2008 -2012, je
je nutné
nutné podle
podle §§ 90
90 odst.
odst. 11 pism.
Fédu zrusit
2012,
pism. b)
b) sprévniho
správního řádu
zrušit aa véc
věc vrétit
vrátit
povinnému subjektu
subjektu kk novému
novému projednání,
projednéni, které
povinnému
které bude
bude respektovat
respektovat aa odréiet
odrážet prévni
právní
názor
nézor nadřízeného
nadfizeného orgánu.
orgénu.

Pou6eni o
o opravném
opravném prostfedku:
Poučení
prostředku:
Proti tomuto
tomuto rozhodnuti
rozhodnuti se
se podle
podle §
Proti
§ 91
91 odst.
odst. 11 sprévniho
správního Fédu,
řádu, ve
ve spojeni
spojení
20 odst.
odst. 4
4 InfZ,
InfZ, nelze
nelze odvolat.
odvolat.
ss §§ 20
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Rozdélovnik:
Rozdělovník:

1. Stejnopis
rozhodnutí spolu
spolu ss originélem
originálem spisového
spisového materiélu
materiálu bude
bude doru6en
doručen do
do vlastnich
vlastních
1.
Stejnopis rozhodnuti
rukou (s
(s dodejkou)
rukou
dodejkou) povinnému
povinnému subjektu
subjektu —
- Zlinskému
Zlínskému kraji,
kraji, Krajskému
Krajskému ﬁiadu
úřadu Zlinského
Zlínského
kraje, Odboru
Odboru Fizeni
řízení lidskych
lidských zdrojfi,
zdrojů, ti.
tř. Tomése
Tomáše Bati
Bati 21,
21, 76190
76190 Zlin;
Zlín; kk sp.
sp. zn.
zn.
kraje,
KUSP/57672/2012/ŘLZ/Po.
KUSP/57672/2012/RLZ/Po.
2. Stejnopis
Stejnopis rozhodnuti
rozhodnutí bude
bude (po
(po nabyti
nabytí prévni
právní moci
moci svyzna6enim
svyznačením doloiky
doložky prévni
právní moci)
moci)
2.
doru6en
doručen do
do vlastnich
vlastních rukou
rukou (s
(s dodejkou)
dodejkou) povinnému
povinnému subjektu
subjektu —
- Zlinskému
Zlínskému kraji,
kraji,

Krajskému
Krajskému Ufadu
úřadu Zlinského
Zlínského kraje,
kraje, Odboru
Odboru ﬁzeni
řízení lidskych
lidských zdrojfi,
zdrojů, tF.
tř. Tomése
Tomáše Bati
Bati 21,
21,
761
90
Zlin;
k
sp.
zn.
KUSP/57672/2012/RLZ/Po.
761 90 Zlín; k sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po.

3.
3.

Rozhodnuti
Rozhodnutí bude
bude doru6eno
doručeno do
do vlastnich
vlastních rukou
rukou (s
(s dodejkou)
dodejkou) odvolateli
odvolateli —- Ing.
Ing. Lud'ku
Luďku
Madérovi,
Maděrovi, bytem
bytem ti.
tř. 2.
2. kvétna
května 4098,
4098, 760
760 01
01 Zlin.
Zlin.

4.
4. Stejnopis
Stejnopis rozhodnuti
rozhodnutí ziistévé
zůstává sou6ésti
součástí kopie
kopie spisu
spisu uloiené
uložené uu Ministerstva
Ministerstva vnitra.
vnitra.

Vyfizuje:
Vyřizuje: Mgr.
Mgr. Karolina
Karolína Plasgurové
Plasgurová Holé
Holá
tel.
974
tel. 6.:
č.:
974 816
816 433
433
e-mail:
e-mail: karolina.pIasgurova@mvcr.cz
karolina.plasgurova@mvcr.cz
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