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ROZHODNUTI

I

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly vefejné sprévy (déle téi jako
,,odvolaci orgén“ nebo "nadfizeny orgén“), podle ust. § 16 ve spojeni s ust. § 20
odst.4 zékona é. 106/1999 Sb., osvobodném pfistupu kinformacim, ve znéni
pozdéjéich pfedpisﬁ (déle jen ,,lnfZ“), ve spojeni s ust. § 178 odst. 1 zékona
c':. 500/2004 Sb., sprévni féd, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ: (déle jen ,,sprévni Féd“),

ve spojeni s § 94 odst. 1 zékona é. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni

pozdéjéich pfedpisﬂ (déle jen ,,zékon o krajich“), rozhodlo podle § 90 odst. 1 pism. b)
sprévniho fédu o odvoléni lng. Lud’ka Madéry, narozeného 12. dubna 1943, bytem
tn’. 2. kvétna 4098, 760 01 Zlin (déle jako iadatel“ nebo ,,odvolatel“), proti rozhodnuti
Zlinského kraje, za néji ve véci jednal Krajsky Ufad Zlinského kraje, ze dne

8. Fijna 2013, é. j. KUZL/65093/2013, sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po, podané dne
15. ﬁjna 2013, doruéené Zlinskému kraji téhoi dne (déle jen ,,odvo|z'ani“),
takto:

Rozhodnuti povinného subjektu — Zlinského kraje, za néji ve véci jednal
—
Krajsk)’;
ﬁfad
Zlinského
kraje
é.j. KUZLl65093I2013
(sp.
zn.

KUSPl57672I2012IRLZIPo) ze dne 8. fijna 2013, o éésteéném odmitnuti iédosti

oposkytnuti informaci, se
knovému projednéni.

ruéi

a

véc se vraci povinnému subjektu

Odﬁ vodnéni:

Odvolacimu orgénu bylo dne 31. Fijna 2013 pfedloieno Krajskym UFademV
Zlinského kraje odvoléni iadatele proti rozhodnuti povinného subjektu ze dne
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8. Fijna 2013, é.j. KUZL/65093/2013, sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po (déle také

jako ,,napadané rozhodnuti“), spolu se souvisejici
Z pfedloienvch dokumentﬁ vyplyvé nésledujici:

spisovou

dokumentaci.

Zadatel se dopisem ze dne 12. zéfi 2012 na zékladé |nfZ obrétil na Zlinsky

kraj, za néjZ ve véci jednal Krajsky Ufad Zlinského kraje (déle téi jako "povinny
subjekt“), s Zédosti o poskytnuti informaci (povinnému subjektu byla iédost doruéena
téhoZ dne). Vtomto podéni iadatel poiadoval poskytnuti nésledujicich informaci
v tomto znéni, cituji:

v

,,Na zék/adé za'kona c. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim
iédém o informaci, jake’ mimofédné odmény dostali vedouci odbor/F, fed/tel, hejtman

a néméstci hejtmana Krajského Ufadu Zlinského kraje vletech 2008 a2 2012.
U kaidé odmény iédém o struény dﬁvodjejiho udé/eni a jeji vyéi.

Na tuto Zédost povinnv subjekt reagoval tim, 2e rozeslal dne 25. zéfi 2012
dotéenvm zaméstnancﬁm a funkcionéfﬁm k podpisu pfedem naformulovany
nesouhlas s poskytnutim osobnich Udajﬁ (tyto podepsané prohléseni jsou souéésti

spisu). Vsichni dotéeni pracovnici pfedloiené prohléseni podepsali, tj. ani jeden
zdotéenvch pracovnikﬁ neposkytnul souhlas s poskytnutim osobnich Udajﬁ

v poiadované podobé.

Na zékladé téchto prohléseni poskytnul dne 26. zéfi 2012 povinny subjekt
informace pouze o odménéch tykajicich se hejtmana a néméstkﬁ hejtmana
Zlinského kraje, a to vtom rozsahu, 2e dotyéni iédné mimofédné odmény ve
sledovaném obdobi neobdrieli. Do zbytku poiadovanych informaci (tj. vyée
mimofédnvch odmén vedoucich odborE| a feditele Krajského Ufadu Zlinského kraje)
vydal povinnv subjekt dne 26. zéfi 2012 rozhodnuti o éésteéném odmitnuti.

Vodﬁ vodnéni tohoto rozhodnuti povinny subjekt uvedl, 2e prévo na informace se
v tomto pﬁpadé dostalo do stfetu s prévem na ochranu soukromi. Povinny subjekt si

vyiédal souhlas dotéenych osob s poskytnutim osobnich Udajﬂ , avéak tento souhlas
nebyl ani vjediném pfipadé dén. Ztoho dﬂvodu povinnv subjekt vyuiil testu
proporcionality, aby tak vyfesil kolizi zminénych zékladnich prév resp., které prévo

vtomto pfipadé by mélo ustoupit kterému. Povinny subjekt dosel knézoru, 2e
v daném pfipadé pfevaiuji negativni dopady zésahu do préva na ochranu soukromi
pfed nenaplnénim préva na informace. Krajsky Ufad Zlinského kraje se proto
rozhodnul neposkytnout poiadované informace.
Zadatel nesouhlasil se zpﬁsobem, jakym se povinny subjekt vypofédal sjeho
iédosti a podal dne 8. Fijna 2012 odvoléni proti pfedmétnému rozhodnuti. Odvolatel
v ném uvedl, ie povinny subjekt naprosto ignoroval rozsudek Nejvyssiho soudu (déle

jen ,,NSS“) 5 As 57/2010 ze dne 27. kvétna 2011 i rozsudek Krajského soudu v Brné
29 A 41/2011 ze dne 27. dubna 2012. Zadatel s ohledem na citované rozhodnuti
navrhuje, aby nadﬁzeny orgén jednoznaéné pﬁkézal povinnému subjektu
poiadované informace v plném rozsahu poskytnout.

Ministerstvo vnitra jako nadﬁzeny orgén posoudilo némitky Zadatele a‘
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shledalo je dﬁvodnvmi. Vydalo proto dne 5. listopadu 2012 rozhodnuti, evidované

nadfizenvm orgénem pod é. j. MV-118934-2/ODK-2012, kterym zruéilo rozhodnuti
povinného subjektu ze dne 26. zéfi 2012 o éésteéném odmitnuti informaci a véc

vrétilo povinnému subjektu, Zlinskému kraji, k novému projednéni. Ministerstvo vnitra
se kriticky vyjédfilo k restriktivnimu zpﬁsobu, jakym si povinny subjekt vyloiil pojem

pfijemce vefejnych prostfedkﬁ a déle také k Uéelové provedenému testu
proporcionality, ktery mél povinnému subjektu odpovédét na otézku, které prévo

(zéjem) je vtomto pﬁpadé pfednéjsi. Odvolaci orgén taktéi potvrdil oprévnénost
némitek iadatele tvkajici se odpovidajicich soudnich rozhodnuti.

Povinny subjekt setfenou véc znovu projednal, a to se shodnym, vvsledkem.
Rozhodnutim povinného subjektu ze dne 22. listopadu 2012, é. j. KUZL/72991/2012,
tak doslo k opétovnému éésteénému odmitnuti Zédosti o informace ve stejném

rozsahu jako v pfedchozim rozhodnuti. Argumentace povinného subjektu nedoznala
zmén oproti pfedchozimu rozhodnuti. Povinnv subjekt konstatoval, 2e se neztotoénil

s nézorem vyjédfenym v rozhodnuti Nejvyssiho sprévniho soudu (déle jen ,,NSS“)

é. j. 5 As 57/2010 -— 79 ze dne 27. kvétna 2011. Povinnv subjekt, ktery své argumenty

opiré i o ,,Metodické doporuéeni Ministerstva vnitra a Ufadu pro ochranu osobnich
IJdaj/J k poskytovéni informaci o p/atech pracovnikz) povinnych subjekt!) podle zékona
o svobodném pfistupu kinfonnacim", provedl novy test proporcionality, kdy vsak
dostateéné nepfihlédl k vvtkém a doporuéenim nadfizeného orgénu.
Zadatel, nespokojen snovym rozhodnutim povinného subjektu, podal dne

7. prosince 2012 dalsi, v této véci jii druhé, odvoléni (doruéeno povinnému subjektu
10. prosince 2012). Vném odvolatel opét iédé, aby nadfizenv orgén pﬁkézal
povinnému iédost nové vyfidit, tedy poiadované informace vplném rozsahu

poskytnout. Odvoléni spolu spfisluénvm spisovym materiélem bylo pfedloieno
dopisem ze dne 21. prosince 2012 nadfizenému orgénu - Ministerstvu vnitra
(doruéeno dne 28. prosince 2012). V prﬁbéhu rozhodovéni nadfizeného orgénu (tedy

pfedtim, nei bylo toto rozhodnuti vydéno) doruéil dne 8. ledna 2012 iadatel skrze
povinny subjekt podéni nazvané "dop/nék kodvo/éni proti rozhodnut/ sp. zn.
KUSP/57672/2012/F'?LZ/Po, c". j. KUZL/72991/2012“, které obsahovalo kopii
rozhodnuti NSS sp. zn. 1 As 169/2012 ze dne 6. prosince 2012

Nadfizeny orgén o odvoléni rozhodnul dne 7. ledna 2013 shodné jako
vpfedeslvch pfipadech - rozhodnuti povinného subjektu zrusil a vrétil knovému
projednéni. Nadfizeny orgén opakované upozornil povinny subjekt na pfekonany
pfistup k § 8b InfZ a upozornil na nedostatky v provedeni testu proporcionality. Déle
konstatoval, 2e povinny subjekt odmité brét v potaz vysledky mnohych soudnich

rozhodnuti v téie véci i zévazny prévni nézor nadfizeného orgénu. Povinny subjekt,

bez ohledu na nézor odvolaciho orgénu, vydal v této véci dne 28. ledna 2013 dalsi
rozhodnuti, ve kterém opét odmitnul poskytnout informace, a to ve stejném rozsahu

jako v pfedchozich pfipadech. Povinny subjekt mimo jiné vyzdvihuje nélez Ustavniho

soudu (publikovén ve Sbirce zékonﬁ pod é. 43/2012), ktery doélo ke zruseni

ustanoveni trestniho fédu tykajici se odposlechﬁ. Povinnv subjekt také opakuje své

obavy o své zaméstnance, pakliie by doslo ke zvefejnéni poiadovanvch informaci.
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Zadatel se nespokojil srozhodnutim povinného subjektu a podal si dne
31. ledna 2013 daléi odvoléni. Povinny subjekt vsouladu se zékonem pfedloiil
odvoléni iadatele spolu soriginélem spisové dokumentace dopisem ze dne
14. (more 2013 nadfizenému orgénu (doruéeno 18. (mora 2013). Nadfizeny orgén,
Ministerstvo vnitra, konstatoval, 2e povinny subjekt neni ochoten nijak ustoupit
ze svého nézoru a rozhodnuti povinného subjektu proto zrusil rozhodnutim é. j. MV -

118934-10/ODK-2012 ze dne 25. Elnora (prévni moci toto rozhodnuti nabylo

6. bfezna 2013).

Povinny subjekt, bez ohledu na prévni nézor nadﬁzeného orgénu, opét Zédost
éésteéné odmitnul rozhodnutim ze dne 20. bfezna 2013. Zadatel proti tomu podal
dne 22. bfezna 2013 dalsi, jii étvrté, odvoléni. Odvoléni spolu skompletnim
spisovym materiélem bylo zasléno odvolacim orgénu dopisem ze dne 5. dubna 2013
(doruéeno 9. dubna 2013). Nadfizeny orgén se kriticky vyjédfil k tvrzenim povinného
subjektu a svvm rozhodnutim ze dne 17. dubna 2013 zrusil rozhodnuti povinného
subjektu. Ten zévéry vyslovené nadﬁzenvm orgénem ignoroval a vydal dne

6. kvétna 2013 nové rozhodnuti o éésteéném odmitnuti. Zadatel se opét (popété)
odvolal a odvolaci orgén vydal dne 12. éervna 2013 nové rozhodnuti (<3. j. MV 118934-14/ODK-2012), v némi znovu vyjédfil svﬁj prévni nézor a rozhodnuti
povinného subjektu zrusil a vrétil mu véc k novému projednéni.

Povinny subjekt pfevzal dne 27. éervna 2013 rozhodnuti odvolaciho orgénu
ze dne 12. éervna 2013, é. j. MV - 118934-14/ODK-2012, které nabylo prévni moci
dne 17. éervna 2013, a vydal dne 1. éervence 2013 dalsi (jii sesté) rozhodnuti

6.]. KUZL/42571/2013, sp. zn. KUSP/57672/2012/F?LZ/Po. Vuvedeném rozhodnuti

povinny subjekt zopakoval argumentaci zpfedchozich rozhodnuti, tedy pfevéiné,
2e neposkytnuti informaci je ochranou soukromi élovéka podle Listiny zékladnich
prév a svobod a 2e povinny subjekt postupuje stejné jako ostatni Kraje. Proti tomuto
rozhodnuti podal Zadatel dne 8. éervence 2013 odvoléni, kde konstatuje, ie povinny

subjekt nerespektuje judikaturu NSS ani rozhodnuti nadﬁzeného sprévniho orgénu,

jimi je prévné vézén, a iédé, aby nadfizeny orgén jednoznaéne" pﬁkéza/ povinnému
subjektu iédost vyfidit, to znamené, pﬁkéza/ povinnému subjektu poiadované
informace v plném rozsahu poskytnout.
Na zékladé odvoléni odvolatele (které odvolaci orgén obdriel spolu se

spisovvm materiélem dne 23. éervence 2013) vydalo dne 30. éervence 2013
Ministerstvo vnitra rozhodnuti, é. j. MV-118934-17/ODK-2012, v némi jii po sesté
zopakovalo identicky prévni nézor kposkytovéni platﬁ a rozhodnuti povinného
subjektu zrusilo a nafidilo véc znovu projednat. Povinny subjekt tedy vydal napadené
rozhodnuti, kde opét vyvraci pro néj prévné zévazny nézor odvolaciho orgénu a

tvrdi, 2e ochrana zaméstnancﬁ vefejného sektoru podle Ustavou a zékonem é.
101/2000 Sb., je nad povinnosti poskytnout informace o jejich platech podle InfZ.
Déle povinny subjekt uvedl, 2e vyéké rozhodnuti rozéifeného senétu NSS ohledné
poskytovéni informaci o platech zaméstnancﬁ vefejného sektoru.

Odvolatel si na zékladé napadeného rozhodnuti podal dne 22. srpna 2013
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odvoléni, v némi uvedl, 2e rozhodnuti povinného subjektu je v rozporu s platnou
judikaturou a rozhodnutimi Ministerstva vnitra.
Ministerstvu vnitra bylo dne 10. zéfi 2013 pfedloieno povinnvm subjektem
odvoléni iadatele spolu se sprévnim spisem (pﬁpisem ze dne 5. zéfi 2013). Ve svém

vyjédfeni povinnv subjekt konstatoval, 2e nesouhlasi s hodnocenim pf/padu, jak jej

iadate/ uved/ ve svém odvo/éni, a navrhuje, aby Ministerstvo vnitra odvo/én/
iadate/e zam/tlo a napadené rozhodnuti potvrdilo.

Ministerstvo vnitra nésledné vydalo dne 23. zéfi 2013 rozhodnuti, é. j. MV-

118934-21/ODK-2012, kde jiZ posedmé vyjédﬁlo svﬁj nézor, ktery je pro povinnv
subjekt zévazny, a opét poukézal na judikaturu Nejvyssiho sprévniho soudu, 0d které

se nehodlé odchvlit a zcela ji respektuje. Ztoho vyplyvé, 2e argumenty povinného
subjektu, které stoji v opozici ktéto judikatufe, nevnimé odvolaci orgén jako
relevantni.

Povinnv subjekt pfevzal dne 3. Fijna 2013 rozhodnuti odvolaciho orgénu
ze dne 23. zéfi 2013 rozhodnuti, é. j. MV-118934-21/ODK-2012, které nabylo prévni
moci dne 25. zéfi 2013, a vydal dne 8. fijna 2013 dalsi (jii osmé) rozhodnuti

é.j. KUZL/65093/2013, sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po. Vuvedeném rozhodnuti
povinnv subjekt zopakoval argumentaci zpfedchozich rozhodnuti, tedy pfevéiné,

2e neposkytnuti informaci naplﬁuje préva obéanﬁ podle él. 7 a 4 Listiny zékladnich

prév. Proti tomuto rozhodnuti podal Zadatel dne 15. Fijna 2013 odvoléni, kde
konstatuje,

2e

povinny

subjekt

nadfizeného sprévniho orgénu.

nérespektuje judikaturu

NSS

ani

rozhodnuti

Ministerstvu vnitra bylo dne 31. fijna 2013 pfedloieno povinnym subjektem
odvoléni iadatele spolu se sprévnim spisem (pﬁpisem ze dne 29. Fijna 2013, é. j.
KUZL/69567/2013). Ve svém vyjédfeni povinny subjekt konstatoval, 2e nesouhlasi

s hodnocenim pfipadu, jak jej Zadatel uved/ ve svém odvo/ém’, a navrhuje, aby
Ministerstvo vnitra odvoléni Zadate/e zamit/0 a napadené rozhodnuti potvrdi/0.

Ministerstvo vnitra dovodilo svou vécnou pﬁsluénost k rozhodnuti o podaném
odvoléni, a to spfihlédnutim kpfedmétu iédosti, resp. k povaze poiadovanych

informaci (dotazy tvkajici se personélnich zéleiitosti Zlinského kraje, zejména

odméﬁovéni jeho vedoucich zaméstnancﬁ zafazenych do Krajského Ufadu —
konkrétné vedoucich odborﬁ Krajského Ufadu a Feditele Krajského Ufadu), jei

nepochybné spadaji do samostatné pﬁsobnosti kraje. Vtéto souvislosti je tfeba
sohledem na ustanoveni § 178 odst. 1 sprévniho Fédu ve spojeni s§94 odst.

1 zékona o krajich konstatovat, 2e nadfizenym orgénem kraje je Ministerstvo vnitra.

Ministerstvo vnitra déle konstatuje, 2e odvoléni bylo podéno véas, tj. ve Ihﬁté

stanovené v§ 83 odst. 1 sprévniho fédu ve spojeni s § 20 odst. s4 InfZ, jelikoi
napadené rozhodnuti bylo odvolateli doruéeno dne 10. ﬁjna 2013 (jak vyplyvé

z pfiloiené doruéenky)

a odvoléni bylo povinnému

subjektu doruéeno dne
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15. Fijna 2013.
Odvoléni rovnéi obsahuje vsechny zékonem poiadované néleiitosti (srov.

§ 37 a § 82 odst. 2 sprévniho rédu).

Nadﬁ zeny orgén samostatné nevyzvval odvolatele k vyjédreni se k podkladﬁm

k rozhodnuti, nebot’ jeho odvoléni vyhovél v plném rozsahu (§ 36 odst. 3 sprévniho
rédu).

Nésledné

Ministerstvo

vnitra

prezkoumalo

napadené

rozhodnuti,

a

to

z hlediska jeho souladu s prévnimi predpisy a v rozsahu némitek odvolatele doslo

k pFezkumu jeho sprévnosti (srov. ust. § 89 odst. 2 sprévniho Fédu). Ministerstvo
vnitra déle konstatuje, 2e napadené rozhodnuti povinného subjektu obsahuje
veskeré formélni néleiitosti stanovené spra'vnim Fédem pro sprévni rozhodnuti (srov.
ust. § 68 sprévniho rédu).

Vzhledem ktomu, 2e argumentace povinného subjektu neprinési nové

stanoviska v porovnéni s pfedchozimi sedmi rozhodnutimi povinného subjektu, tak je
nadfizenv orgén nucen odkézat na své pfedchozi rozhodnuti (6. j. MV-118934-

2/ODK-2012, é. j. MV-118934-5/ODK-2012, é. j. MV-118934-10/ODK-2012, é. j. MV118934-12/ODK-2012, é. j. MV-118934-14/ODK-2012, é. ‘j. MV-118934-17/ODK2012, é. j. MV-118934-21/ODK-2012), kde jii vyjédfil pro povinny subjekt prévné
zévazny nézor véetné podrobného odﬁvodnéni, ktery ovsem povinny subjekt
opakované odmité respektovat.

Pro Uplnost by odvolaci orgén réd uvedl, 2e argument spojeny s kolizi préva
na poskytnuti informaci a 6|. 7 a 4 Listiny zékladnich prév a svobod jiZ povinny
subjekt pouiil v rozhodnuti ze dne 20. bfezna 2013, é. j. KUZL/16998/2013. Ani toto

ovéem nijak nevyvraci aplikaci judikatury Nejvyssiho sprévniho soudu na Fesenou

Zédost o poskytnuti informaci.

Nadrizeny sprévni orgén povaiuje za dostateéné prokézané (v rémci
argumentace uvedenych sedmi pfedchozich rozhodnuti odvolaciho orgénu vdané
véci), 2e argumentace povinného subjektu neni sprévné.

Odvolaci orgén po provedeném pfezkumu postupu povinného subjektu a
po prostudovéni spisové dokumentace dospél kzévéru, 2e povinnv subjekt
nerespektoval pFi vyrizovéni iédosti odvolatele zékon, nebot’ vyjmul zinformaéni
povinnosti informace, jejichi poskytnuti InfZ neomezuje.

Z vyée uvedenych dﬁvodﬁ je nucen odvolaci orgén konstatovat, 2e napadené

rozhodnuti krajského ﬂfadu neni v souladu se zékonem.
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IV.
Ministerstvo vnitra s ohledem na vvse uvedené tvrzeni konstatuje, ie
rozhodnuti povinného subjektu o neposkytnuti poiadované informace o veskerych
prijmech (zékladni plat, osobni ohodnoceni, priplatky, mimorédné odmény véetné

jejich zdﬁvodnéni apod.) vedoucich odboru‘) a reditele krajského Uradu za roky 2008 -

2012, je nutné podle § 90 odst. 1 pism. b) sprévniho rédu zrusit a véc vrétit
povinnému subjektu k novému projednéni, které bude respektovat a odréiet prévni
nézor nadrizeného orgénu.

Pouéeni o opravném prostredku:
Proti tomuto rozhodnuti se podle § 91 odst. 1 sprévniho rédu, ve spojeni

s § 20 odst. 4 InfZ, nelze odvolat.

Ing. Mlarie Kostruhové

/

jéditelka odboru

Rozdélovnik:

1. Stejnopis rozhodnuti spolu s originélem spisového materia'|u bude doruéen do vlastnich
rukou (s dodejkou) povinnému subjektu — Zlinskému kraji, Krajskému Uradu Zlinského
kraje, Odboru Fizeni lidskych zdrojﬁ, tr. Tomése Bati 21, 76190 Zlin; k sp. zn.

KUSP/57672/2012/Fv?LZ/Po.
2.

Stejnopis rozhodnuti bude (p0 nabyti prévni moci svyznaéenim doloiky prévni moci)
doruéen do vlastnich rukou (s dodejkou) povinnému subjektu — Zlinskému kraji,

Krajskému Ufadu Zlinského kraje, Odboru ﬁzeni lidskych zdrojﬁ, tr. Toméée Bati 21,
761 90 Zlin; k sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po.
3. Rozhodnuti bude doruéeno do vlastnich rukou (s dodejkou) odvolateli - Ing. Ludku
Madérovi, bytem tr‘. 2. kvétna 4098, 760 01 Zlin.
4.

Stejnopis rozhodnuti zﬂstévé souéésti kopie spisu uloiené u Ministerstva vnitra.

Vyrizuje: Mgr. Karolina Plasgurové Holé
tel. 6.:
974 816 433
e-mail:
karolina.p|asgurova@mvcr.cz

