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ROZHODNUTi
Krajsky Ufad Zlinského kraje, Odbor fizeni lidskych zdrojﬁ, jako orgén pfisluény podle § 67

odst. 1 pism. g) za'kona é. 129/2000 Sb., o krajich, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬂ (déle jen
"zékon 0 krajich“), a jako povinny subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zékona é. 106/1999 8b.,

o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich pFedpisG (déle jen "zékon
o svobodném pfistupu k informacim“ nebo ,,lnfZ“), vydévé ve smyslu § 15 odst. 1 lnfZ ve véci
Zédosti lng. Lud’ka Madéry, nar. 12. 4. 1943, bytem t|". 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 lllfadu 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 k informacim a § 5 odst. 2 zékona
é. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich ﬂdaj ﬁ,ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ,
éésteéné odmité v bodech a) a b).

Krajsky dfad Zlinského kraje

ti. Tomé§e Bati 21
761 90 Z||'n

ICOI 70891320

te|.: 577 043 111, fax: 577 043 202
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Oddvodnéni:
I

Dne 12. 9. 2012 obdriel Krajsky Clfad Zlinského kraje (déle jen "krajsky lJFad“ nebo ,,povinny

subjekt“) Zédost pana lng. Lud’ka Madéry (déle jen ,,iadatel“) o poskytnuti informaci. Zadatel

poiadoval informace o vyéi mimofédnych odmén, které dostali vedouci odborﬂ a Feditel
Krajského Ufadu Zlinského kraje, a déle hejtman a néméstci hejtmana Zlinského kraje
v letech 2008 a2 2012. U kaidé odmény Zédal o uvedeni struéného dﬁvodu jejiho udéleni
ajeji vyée.

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

povinnym zvefejrﬁovat a poskytovat informace vztahujici se kjeho pﬁsobnosti. Vdaném
pfipadé je tedy povinnym subjektem kposkytnuti informaci na zékladé iédosti Zadatele

ze dne 12. 9. 2012. lnformace poiadované Zadatelem jsou informace, které se vztahuji

k pﬂsobnosti Krajského Ufadu a které mé k dispozici.

Krajsky Ufad Zlinského kraje si v uvedené souvislosti vyiédal vyjédfeni dotéenych osob,
tj. Feditele a vedoucich odborﬂ, ktefi shodné vyjédfili nesouhlas s poskytnutim informaci

poiadovanych Zadatelem. Jedné se o zésah do jejich osobnich prév, do ﬂstavné zaruéeného
préva na soukromi a jeho ochranu. Déle vyjédfili obavu, 2e by Udaje mohly byt zneuiity
pro pfipadnou diskreditaci jejich osoby. Zédost krajsky Ufad vyfidil tak, 2e vydal dne
26. 9.2012 rozhodnuti o odmitnuti éésti iédosti, a to Udajl] o vyéi mimofédnych odmén

vyplacenych vedoucim odborﬁ a Fediteli Krajského UFadu Zlinského kraje vletech 2008

a2 2012. Vostatnim iédosti Zadatele vyhovél a poskytl mu informace o vyéi mimofédnych

odmén poskytnuti/ch hejtmanovi a néméstkﬂmhejtmanallinského kraje. Proti rozhodnuti
oodmitnuti éésti Zédosti podal iadatel odvoléhi, 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 vyloéil pojem "pfijemci vefejnych prostfedkﬂ"
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 zévérﬂ nevzal dostateéné vUvahu 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 némZ znovu provedl test proporcionality. Na zékladé
provedeného testu proporcionality krajsky Ufad iédost iadatele éésteéné odmitl.

S rozhodnutim krajského Ufadu se Zadatel neztotoinil a podal proti nému dne 7. 12. 2012
véasné odvoléni. Zadatel se domnival, 2e krajsky Ufad opét nerespektoval nézor
nadﬁzeného orgénu a shodnocenim celé zéleiitosti krajskym IJFadem 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 soudﬂ.

provedeného

testu

Krajsky Ufad se tedy véci znovu zabyval a na zékladé posouzeni Ustavnich aspektﬁ préva

na informace iédost dne 28. 1. 2013 éésteéné odmitl. Proti rozhodnuti podal Zadatel dne
31. 1. 2013 odvoléni. O podaném odvo|a'ni rozhodlo Ministerstvo vnitra dne 25. 2. 2013
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rozhodnutim é. j. MV-118934-10/ODK-2012 tak, 2e rozhodnuti povinného subjektu zruéilo
a véc mu vrétilo k novému projednéni.
V névaznosti na toto rozhodnuti Ministerstva vnitra krajsky Ufad vydal dne 20. 3. 2013 daléi

rozhodnuti é. j. KUZL/16998/2013, v némi opétovné dospél k zévéru, 2e poskytnuti
informaci poiadovanych Zadatelem by znamenalo zcela nepﬁméfeny zésah do Ustavné

zaruéenych prév dotéenych osob na ochranu soukromi a osobnich Udajﬂ , a Zédost iadatele
tak éésteéné odmitl. S rozhodnutim Krajského ﬂfadu 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 Ufadu 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 krajsky Ufad opétovné rozhodl

o éésteéném odmitnuti informaci. Proti tomuto rozhodnuti podal iadatel 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 Zédost éésteéné odmitl. Proti

rozhodnuti podal iadatel dne 8. 7. 2013 odvoléni.

O podaném odvoléni rozhodlo

Ministerstvo vnitra dne 30. 7. 2013 rozhodnutim é. j. l\./!\./-118934-1.7/0DK-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 iadatel 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.
Vnévaznosti na rozhodnuti Ministerstva vnitra krajsky Ufad vydal dne 2. 12. 2013 daléi
rozhodnuti é. j. KUZL/76423/2013, vnémi opétovné dospél kzévéru, 2e poskytnuti
informaci poiadovanych Zadatelem by znamenalo zcela nepfiméfeny zésah do Ustavné

zaruéenych prév dotéenych osob na ochranu soukromi a osobnich Udajﬁ , a Zédost iadatele
tak éésteéné odmitl. S rozhodnutim krajského lifadu se Zadatel neztotoinil a podal proti
nému dne 16. 12. 2013 véasné odvoléni.

Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim é. j. MV-118934-25/ODK-2012 ze dne 9. 1. 2014 vyée
uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo
Krajskému Ufadu k novému projednéni s tim, 2e povinny subjekt nerespektuje zékon.
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Na zékladé rozhodnuti Ministerstva vnitra jakoito odvolaciho orgénu se povinny subjekt
Zédosti opétovné zabyval a dospél k nésledujicim zévérﬂm:
Odvolaci orga'n neustéle poukazuje na judikaturu Nejvyééiho sprévniho soudu ve vécech
poskytovéni informaci. Povinny subjekt se véak neztotoiﬁuje sargumenty Nejvyééiho
sprévniho soudu uvedenymi napf. vhojné citovanémrozsudku 5 As 57/2010-79, kdy
na zékladé zjevné inspirace americkou doktrinou neni Llfednikﬁm prifknuto témér iédné
prévo na soukromi a je déna skoro bezbrehé moinost jeho sledovéni. Vychodiskem se zde
stala speciﬁcké interpretace pojmu "pﬁjemce vefejnych prostfedkfx" pouiitého vzékoné
o svobodném pﬁstupu k informacim. Samotny § 8b zékona o svobodném pristupu
k informacim véak pojem verejné prostredky nedefinuje. Nejvyééi sprévni soud k vyplnéni

uvedené mezery pouiil per analogiam vymezeni v § 2 pism. g) zékona é. 320/2001 Sb.,

o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjéich predpisﬁ.

Je znémo, 2e pouiiti analogie v oblasti verejného préva je moiné jen velmi omezené a m02e

slouiit pouze kreéeni situaci, které jsou si opravdu podobné. Povinny subjekt si klade
otézku, zda je tomu tak i v uvedeném pfipadé. Podle § 1 odst. 1 zékona o finanéni kontrole

se tento zékon vztahuje na uspofédéni a rozsah finanéni kontroly vykonévané mezi orgény

vefejné sprévy, mezi orgény verejné sprévy a Zadateli nebo pﬁjemci verejné finanéni

podpory a uvnitf orga'nu] verejné sprévy. Nejvyééi sprévni soud nékolikrét judikoval, 2e je

nepﬁpustné pojmy definované pro Uéely jednoho zékona uiit pri vykladu vjiném prévnim
predpise, nepripouéti-li tento predpis moinost pouiiti analogie (viz napf. usneseni

Nejvyééiho sprévniho soudu c':. j. Afs 120/2005-44).

Zde povinny subjekt dospivé k nézoru, 2e vymezeni pojmu vefejny prostredek neni
pouiitelné ina skutkové podstaty souvisejici s § 8b zékona svobodném pristupu

k informacim, nebot’ zékon o finanéni kontrole dokonce sém konstatuje, 2e uvedené definice
se vztahuji jen pro Uéely tohoto zékona. Mechanické pouiiti termini] zafazenych v rozdilnych
zékonnych predpisech, upravujicich rozdilné problematiky, nemﬂie byt pﬁpustné. Tak je
tomu i v pfipadé platﬂ Urednikﬂ orgénﬁ vefejné sprévy, protoie se jedné o dvé zcela odliéné
situace: na jedné strané jde o kontrolu naklédéni sprostfedky, které maji byt pouiity

k vyplaté osobém vykonévajicim v rémci soukromoprévni Upravy uréité éinnosti (i kdyi pro
Ozemni samosprévny celek), a na druhé strané o situaci, kdy je disponovéno sfinanénimi

prostfedky pro Uéely, které jsou pojmové vefejnoprévni, a na nichi mﬁ ie mit vefejnost
nezpochybnitelny zéjem.

Dle povinného subjektu v daném pfipadé neni analogie na misté a spiée mél soud vyloiit
neuréity pojem "verejné prostfedky", ktery je obsaien vzékoné o svobodném pﬁstupu

kinformacim. O definici se pokusil zékonodérce ui vrémci nerealizovaného senétniho
névrhu zékona o svobodném pristupu k informacim zroku 2002. Dﬁ vodové zpréva véak
podmiﬁovala poskytnuti informaci pouze pro situaci, kdy o vefejné prostfedky bylo Zédéno,
002 rozhodné neni pFipad vyée platu, ale dokonce ani odmény zaméstnancﬂm voblasti
orgéni] verejné spra'vy.
Vnévaznosti na vyée uvedené rozhodl Krajsky Grad Zlinského kraje tak, 2e vsouladu

s ustanovenim § 15 za'kona o svobodném pﬁstupu k informacim vydal rozhodnuti
o odmitnuti éésti iédosti. Konkrétné pak odmitl poskytnout informace o vyéi mimofédnych
odmén reditele a vedoucich odborU Krajského Lifadu Zlinského kraje.
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Pokud jde o éést Zédosti, vnii jsou poiadovény informace o mimorédnych odménéch

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

Pouéeni:
Proti rozhodnuti je moino podat do 15 dnf: ode dne doruéeni odvoléni k Ministerstvu vnitra,

a to podénim uéinénych prostrednictvim Krajského Uradu Zlinského kraje. Odvoléni
se podévé v 1 vyhotoveni.

Mgr. Pavlj Psotové
vedouci Oddéleni personélnich véci a vzdélévéni

Vyhotovuje se:

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

pokraéovéni

5

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

