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lng. Mgr. Jana Popelkové, MBA

ROZHODNUTi
Krajsky Ufad Zlinského kraje, Odbor ﬁzeni Iidskych zdrojﬂ, jako orgén pﬁsluény podle § 67
odst. 1 pism. g) zékona é. 129/2000 Sb., 0 krajich, ve znéni pozdéjéich pfedpisl] (déle jen

“zékon 0 krajich“), a jako povinny subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zékona é. 106/1999 Sb.,

o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ (déle jen ,,zékon
o svobodném pﬁstupu k informacim“ nebo ,,InfZ“), vydévé ve smyslu § 15 odst. 1 !nfZ ‘J6 véci
Zédosti Ing. Lud’ka Madéry, nar. 12. 4. 1943, bytem ti. 2. kvétna 4098, 760 01 Zlin,
doruéené dne 12. 9. 2012, o poskytnuti informaci o vyéi mimofédnych odmén, které dostali:
a) vedouci odborﬁ: Krajského Ufadu Zlinského kraje,
b) Feditel Krajského Ufadu Zlinského kraje,
c) hejtman Zlinského kraje a

d) néméstci hejtmana Zlinského kraje
v letech 2008 a2 2012
toto rozhodnuti:

Zédost pana lng. Lud’ka Madéry ze dne 12. 9. 2012 o poskytnuti informaci se dle § 8a
a§ 15 odst. 1 zékona o svobodném pﬁstupu kinformacim a § 5 odst. 2 zékona
é. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich ﬁdaj ﬁ,ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ,
éésteéné odmité v bodech a) a b).

Krajsky Ufad Zlinského kraje

ti. Toméée Bati 21
761 9Q Z|in

ICO: 70891320

te|.: 577 O43 111, fax: 577 043 202

e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, wvvw.kr-z|insky.cz

II Kraiskv lifad
Zlinskéhu kraje

Oddvodnéni:
I

Dne 12. 9. 2012 obdriel Krajsky Ufad Zlinského kraje (déle jen "krajsky UFad" nebo "povinny
subjekt“) iédost pana lng. Lud’ka Madéry (déle jen iadatel") o poskytnuti informaci. Zadatel
poiadoval informace o vyéi mimofédnych odmén, které dostali vedouci odborﬁ a Feditel
Krajského Ufadu Zlinského kraje, a déle hejtman a néméstci hejtmana Zlinského kraje
v letech 2008 a2 2012. U kaide’ odmény iédal o uvedeni struéného dﬁlvodu jejiho udéleni
ajeji vyée.

Krajsky Ufad je ve smyslu § 2 odst. 1 zékona o svobodném pﬁstupu k informacim subjektem

povinnym zvefejﬁovat a poskytovat informace vztahujici se kjeho pﬁsobnosti. Vdaném

pfipadé je tedy povinnym subjektem kposkytnuti informaci na zékladé Zédosti Zadatele

ze dne 12. 9. 2012. informace poiadované Zadatelem jsou informace, které se vztahuji
k pﬁlsobnosti krajského Ufadu a které ma’ k dispozici.
Krajskv Ufad Zlinského kraje si v uvedené souvislosti vyiédal vyjédfeni dotéenych osob,

tj. Feditele a vedoucich odborﬁ, ktefi shodné vyjédfili nesouhlas s poskytnutim informaci
poiadovanvch iadatelem. Jedné se o zésah do jejich osobnich prév, do Ustavné zaruéeného

préva na soukromi a jeho ochranu. Déle vyjédfili obavu, 2e by Udaje mohly bvt zneuiity
pro pfipadnou diskreditaci jejich osoby. Zédost krajskv Ufad vyﬁdil tak, 2e vydal dne

26.9.2012 rozhodnuti o odmitnuti éésti Zédosti, a to Udajﬁ o vyéi mimofédnych odmén

vyplacenych vedoucim odborf: a fediteli Krajského Ufadu Zlinského kraje vletech 2008

a2 2012. Vostatnim Zédosti iadatele vyhovél a poskytl mu informace o vyéi mimofédnych
odmén poskytnutyoh hejtmanovi a néméstkﬁlm hejtmana Zlinského kraje. Proti rozhodnuti
oodmitnuti éésti Zédosti podal iadatel odvoléni, o némi rozhodlo Ministerstvo vnitra
rozhodnutim ze dne 5. 11. 2012, é. j. MV-118934-2/ODK-2012 tak, 2e rozhodnuti
o éésteéném odmitnuti iédosti zruéilo a véc vrétilo k novému projednéni.
Krajskému Ufadu bylo vytknuto, 2e nesprévné vylo2il pojem "pfijemci vefejnych prostfedklll“

ve smyslu § 8b odst. 1 zékona o svobodném pﬁstupu k informacim. Krajsky Ufad byl taktéi
upozornén, 2e test proporcionality provedl nesprévné a Uéelové. Déle bylo povinnému

subjektu vytknuto, 2e pfi formulovéni svych zévérﬁ nevzal dostateéné v Uvahu véechny
rozhodné skuteénosti, zejména tykajici se rozhodnuti Nejvyééiho sprévniho soudu.
Vnévaznosti na rozhodnuti odvolaciho orgénu krajsky Ufad vydal dne 22. 11. 2012 daléi
rozhodnuti é. j. KUZL/72991/2012, v némi znovu provedl test proporcionality. Na zékladé
provedeného testu proporcionality krajsky Ufad Zédost Zadatele éésteéné odmitl.
S rozhodnutim krajského Ufadu se Zadatel neztotoinil a podal proti nému dne 7. 12. 2012

véasné odvo|a'ni. Zadatel se domnival, 2e krajsky Ufad opét nerespektoval nézor
nadﬁzeného orgénu a s hodnocenim celé zéleiitosti krajskym Ufadem tedy nesouhlasil.
Dne 27. 12. 2012 Zadatel svoje odvoléni jeété doplnil o kopii rozhodnuti Nejvyééiho
sprévniho soudu, sp. zn. 1 As 169/2012 ze dne 6. 12. 2012.

Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim é. j. MV-118934-5/ODK-2012 ze dne 7. 1. 2013 vyée
uvedené rozhodnuti Krajského Ufadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo

krajskému

Ufadu

k novému

projednéni

svytkou

nesprévné

proporcionality a nerespektovéni rozhodnuti nejvyééich soudﬁa.

provedeného

testu

Krajsky Ufad se tedy véci znovu zabyval a na zékladé posouzeni Ustavnich aspektil préva
na informace iédost dne 28. 1. 2013 éésteéné odmitl. Proti rozhodnuti podal Zadatel dne
31. 1. 2013 odvoléni. O podaném odvoléni rozhodlo Ministerstvo vnitra dne 25. 2. 2013
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rozhodnutim e. j. MV-118934-10/ODK-2012 tak, 2e rozhodnuti povinného subjektu zruéilo

a véc mu vra'ti|o k novému projednéni.

V névaznosti na toto rozhodnuti Ministerstva vnitra krajsky UFad vydal dne 20. 3. 2013 daléi
rozhodnuti é. j. KUZL/16998/2013, v némi opétovné dospél k zévéru, 2e poskytnuti

informaci poiadovanych Zadatelem by znamenalo zcela nepfiméfeny zésah do ﬂstavné
zaruéenych prév dotéenych osob na ochranu soukromi a osobnich Udajﬁ , a iédost Zadatele
tak éésteéné odmitl. S rozhodnutim Krajského Ufadu se iadatel neztotoinil a podal proti
nému dne 22. 3. 2013 véasné odvoléni.
Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim é. j. MV-118934-12/ODK-2012 ze dne 17. 4. 2013 vyée
uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo

krajskému ﬂfadu k novému projednéni stim, 2e povinny subjekt stavi své vlastni zéjmy
nad dodriovéni zékonného postupu.

Rozhodnutim é. j. KUZL/28250/2013 ze dne 6. 5. 2013 krajskv Ufad opétovné rozhodl

oéésteéném odmitnuti informaci. Proti tomuto rozhodnuti podal Zadatel dne 13. 5. 2013
'
véasné odvoléni.
Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim é. j. MV-118934-14/ODK-2012 ze dne 12. 6. 2013 vyée

uvedené rozhodnuti Krajského Ufadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo
krajskému Ufadu k novému projednéni stim, 2e povinny subjekt opakované nerespektuje
nézor nadfizeného orgénu a nejvyééich soudﬁ.
Krajsky Ufad se tedy véci opétovné zabyval a dne 1. 7. 2013 iédost éésteéné odmitl. Proti

rozhodnuti podal Zadatel dne 8. 7. 2013 odvola'ni. O podaném odvoléni rozhodlo

Ministerstvo vnitra dne 30. 7. 2013 rozhodnutim é. j. fv1V-118934-17/ODK-2012 tak, 2e

rozhodnuti povinného subjektu zruéilo a véc mu vrétilo k novému projednéni.

Krajsky Ufad vydal dne 16. 8. 2013 rozhodnuti é. j. KUZL/53524/2013, kterym rozhodl

o éésteéném odmitnuti informaci. Proti tomuto rozhodnuti podal iadatel dne 22. 8. 2013

odvoléni. Nésledné rozhodlo Ministerstvo vnitra dne 23. 9. 2013 rozhodnutim é. j. MV118934-21/ODK-2012, kterym rozhodnuti povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo k novému

projednéni.

Rozhodnutim é. j. KUZL/65093/2013 ze dne 8. 10. 2013 krajsky Ufad opétovné rozhodl

o éésteéném odmitnuti informaci. Proti tomuto rozhodnuti podal Zadatel dne 15. 10. 2013

véasné odvoléni.

Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim é. j. MV-118934-23/ODK-2012 ze dne 13. 11. 2013
vyée uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo

krajskému Ufadu k novému projednéni stim, 2e povinny subjekt opakované nerespektuje

zékon.

Na zékladé rozhodnuti Ministerstva vnitra jakoito odvolaciho orgénu se povinny subjekt
Zédosti opétovné zabyval a dospél k nésledujicim zévérﬁm:
Poskytovéni informaci o platu c":i odméné Ufednikﬁ l vefejné sprévy se nachézi na rozhrani

dvou Ustavné zaruéenych pra'v, tedy préva na informace na strané jedné a préva na ochranu

soukromi na strané druhé. Jak pFitom plyne z judikatury Ustavniho soudu, byvé v nékterych
pﬁpadech dévéna pFednost prévu na informace, a jindy naopak ochrané soukromi.

Samozfejmé véak nejde o preferenci néhodnou.
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Prévo na ochranu soukromi neni neomezené, avéak je vice nei zfejmé, 2e kaidy zésah éi
omezeni tohoto Ustavné zaruéeného préva kaidé fyzické osoby musi mit pevny

a pfesvédéivy zékonny zéklad. Takovy zéklad povinny subjekt nenachézi v § 5 odst. 2

pism. f) zékona c. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udajﬁ , a neposkytuje jej ani § 8b

zékona o svobodném pﬁstupu k informacim.

Zaméstnanci Uzemnich samosprévnych celkﬁ jsou vnaéich podminkéch vﬁéi svému

zaméstnavateli vpracovnéprévnim, tj. soukromoprévnim vztahu, ktery vsobé sice nese
uréité znaky vefejnoprévnosti, 002 ale neméni jeho soukromoprévni zéklad. Vporovnéni
s jinymi zaméstnanci jsou Ufednikﬂ m uklédény nékteré speciélni povinnosti, resp. omezeni
(napf. nepfijimat dary nebo jiné vyhody, zékaz jednéni vedouciho ke stfetu zéjmﬁ atd.).

Povinnost poskytovat informace tfetim osobém o platu éi odméné do katalogu obecné
zaloienych zékonnych povinnosti véak nenéleii.

Zpohledu zékona 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, existuje povinnost
poskytovat informace vypovidajici o éinnosti, resp. vztahujici se k pE/sobnosti povinného
subjektu, coi je samotnym Uéelem zaloieni informaéni povinnosti povinného subjektu.
Naopak jim obecné neni zpfistupﬁovat informace ze soukromi Ufednika. Mimo to Ufednici

jako takovi ani nemohou byt fazeni mezi povinné subjekty dle citovaného zékona, témi jsou
v daném pﬁpadé jejich zaméstnavatelé.

Informaéni povinnost obsahuje rovnéi zékon é. 159/2006 Sb., o stfetu zéjmﬁ, ktery uklédé
vefejnym funkcionéfﬂm publikovat pfesné stanovené kategorie Udajl], a to pfedevéim téch,
které souviseji sjejich majetkovymi poméry, nikoliv véak informace o platu éi odméné.

Povinny orgén mé za to, 2e jde o relativné jasny rémec omezeni, povinnosti a vyjimek, které
plynou z postaveni Ufednikﬂ . Povinnost ufednikﬁn sdélovat, resp. strpét sdéleni ddajﬁ: o svém
platu a odméné ze strany zaméstnavatele tfetim osobém tedy explicitné nikde stanovena
nem.
Povinny subjekt si je plné védom skuteénosti, 2e prévo na informace patﬁ kllstavné

garantovanym politickym prévﬁm, jehoi Liéelem je umoinit obéanﬁm orientovat se
ve veFejném déni, anii by bylo tfeba prokazovat odﬁlvodnénost poiadavku. Avéak ani prévo
na informace neni bezbfehé a je tFeba jej posuzovat vkontextu sochranou soukromi
a osobnich Udajﬁ .
O tom, 2e Ufednici maji prévo na soukromi, svédéi ostatné i konstantni a propracované
judikatura Evropského soudu pro lidské préva, ktery nékolikrét dospél kjednoznaénému
zévéru, 2e soukromi Ufednikﬁ je tfeba respektovat bez ohledu na to, jedné-Ii se

i na pracoviéti o Ufedni c':i soukromou éinnost.

Vnévaznosti na vyée uvedené rozhodl Krajsky UFad Zlinského kraje tak, 2e vsouladu
s ustanovenim § 15 zékona o svobodném pﬁstupu k informacim vydal rozhodnuti

o odmitnuti éésti iédosti. Konkrétné pak odmitl poskytnout informace o vyéi mimofédnych
odmén Feditele a vedoucich odborﬂ Krajského Ufadu Zlinského kraje.
Pokud jde o éést Zédosti, vnii jsou poiadovény informace o mimofédnych odménéch

poskytnutych hejtmanovi a néméstkﬁm hejtmana Zlinského kraje, byly iadateli poiadované

informace poskytnuty v pfipise ze dne 26. 9. 2012.
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Pouéeni:

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

i’. :1.

7‘

Mgr. Pavla Psotové
vedouci Oddéleni personélnich véci a vzdélévéni

Vyhotovuie se:

1 x Ing. Ludék Madéra — do vlastnich rukou

1 x spis Krajského Ufadu Zlinského kraje

pokraéovéni

5

sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/P0

