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

odst. 1 pism. g) zékona é. 129/2000 Sb., o krajich, ve znénl’ pozdéjéich pFedpisfJ (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 pfedpisﬁ (déle jen "zékon

o svobodném pfistupu k informacim" nebo ,,InfZ“), vydévé ve smyslu § 15 odst. 1 InfZ ve véci

Zédosti Ing. Lud’ka Madéry, nar. 12. 4. 1943, bytem ti". 2. kvétna 4098, 760 01

Zlin,

doruéené dne 12. 9. 2012, 0 poskytnuti informaci 0 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:

iédost 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 Udajﬁ , ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ,
éésteéné odmité v bodech a) a b).

Krajsky Ufad Zlinského kraje
ti. Toméée Bati 21
761 90 Z||'n

ICO: 70891320
te|.: 577 043 111. fax: 577 043 202
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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Odflvodnéni:
I

Dne 12. 9. 2012 obdr-Zel Krajsky Ufad Zlinského kraje (déle jen "krajsky Ufad“ nebo "povinny
subjekt“) Zédost pana Ing. Lud’ka Madéry (déle jen iadatel“) o poskytnuti informaci. Zadatel
poiadoval informace o vyéi mimofédnych odmén, které dostali vedoucn’ odborﬁ a Feditel

Krajského Ufadu Zlinského kraje, a déle hejtman a néméstci hejtmana Zlinského kraje
v letech 2008 a2 2012. U kaidé odmény iédal 0 uvedeni struéného dﬁvodu jejiho udéleni
a jeji vyée.
Krajsky Ufad je ve smyslu § 2 odst. 1 zékona 0 svobodném pﬁstupu k informacim subjektem
povinnym zvefejﬁovat a poskytovat informace vztahujicl’ se kjeho pﬁsobnosti. Vdaném
pfipadé je tedy povinnym subjektem k poskytnuti informaci na zékladé Zédosti iadatele
ze dne 12. 9. 2012. lnformace poiadované iadatelem jsou informace, které se vztahuji
k pﬁsobnosti krajského lﬂadu a které mé k dispozici.
Krajsky Ufad Zlinského kraje si v uvedené souvislosti vyiédal vyjédfeni dotéenych osob,
tj. Feditele a vedoucich odborﬁ, kteﬁ shodné vyjédfili nesouhlas s poskytnutim informaci
poiadovanych Zadatelem. Jedné se 0 zésah do jejich osobnich prév, do Ustavné 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 Zédosti, a to Udajﬁ 0 vyéi mimofédnych odmén

vyplacenych vedoucim odborﬁ a Fediteli Krajského Ufadu Zlinského kraje vletech 2008

ai 2012. Vostatnim iédosti Zadatele vyhovél a poskytl mu informace o vyéi mimofédnych
odmén poskytnutych hejtmanovi a néméstkﬁm hejtmana Zlinského kraje. Proti rozhodnutl‘
oodmitnuti éésti Zédosti podal iadatel odvoléni, o némi rozhodlo Ministerstvo vnitra
rozhodnutim ze dne 5. 11. 2012, 6. j. MV-118934-2/ODK-2012 tak, 2e rozhodnutl’
o éésteéném odmitnuti Zédosti zruéilo a véc vrétilo k novému projednéni. Krajskému ufadu
bylo vytknuto, 2e nesprévné vyloiil pojem "pfijemci vefejnych prostfedkﬂ“ ve smyslu § 8b
odst. 1 zékona 0 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.

V névaznosti 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 Cuiad iédost 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 iadatel 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 s vytkou nesprévné
rozhodnuti nejvyééich soudﬁ.

provedeného testu

proporcionality a

nerespektovéni

Krajsky UFad se tedy véoi znovu zabyval a na zékladé posouzeni Ustavnich aspektﬁ préva
na informace Zédost dne 28. 1. 2013 éésteéné odmitl. Proti rozhodnuti podal iadatel dne
31.1. 2013 odvoléni. O podaném odvoléni rozhodlo Ministerstvo vnitra dne 25. 2. 2013

rozhodnutim é. j. MV-118934-10/ODK-2012 tak, 2e rozhodnuti povinného subjektu zruéilo

a véc mu vrétilo k novému projednéni.
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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 ddajﬁ, a iédost iadatele
tak éésteéné odmitl. S rozhodnutim krajského fxfadu 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 vvée uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoZto
povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo krajskému Ufadu k novému projednéni s t|'m, 2e

povinny subjekt stavl’ 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 Zadatel dne 13. 5. 2013

véasné odvoléni. Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim é. j. MV-118934-14/ODK-2012
ze dne 12. 6. 2013 vvée uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoito povinného subjektu
zruéilo a véc vrétilo krajskému Ufadu knovému projednéni stim, ie povinny subjekt
opakované nerespektuje nézor nadﬁzeného orgénu a nejvyééich soudf].
Krajsky Ufad se tedy vécl’ opétovné zabvval 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. MV-118934-17/ODK-2012 tak, 2e
rozhodnuti povinného subjektu zruéilo a véc mu vra'tilo 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 krajskv Ufad opétovné rozhodl
o éésteéném odm|'tnut|' 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 knovému projednénl’ stim, 2e povinny subjekt
opakované nerespektuje zékon.
V névaznosti na rozhodnuti Ministerstva vnitra krajsky ufad vydal dne 2. 12. 2013 daléi
rozhodnuti é. j. KUZL/76423/2013, vnémZ opétovné dospél kzévéru, 2e poskytnuti
informaci poiadovanych Zadatelem by znamenalo zcela nepﬁméfeny zésah do Ustavné
zaruéenych prév dotéenych osob na ochranu soukromi a osobnich ddajﬁ, a iédost iadatele
tak éésteéné odmitl. S rozhodnutim krajského Ufadu se Zadatel neztotoinil a podal proti
nému dne 16. 12. 2013 véasné odvoléni. Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim é. j. MV118934-25/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 t|'m, 2e
povinny subjekt nerespektuje zékon.

Na zékladé opétovného projednéni vydal krajsky Ufad dne 28. 1. 2014 rozhodnuti
6.]. KUZL/5324/2014, kterym Zédost éésteéné odmitl. S rozhodnutim krajského UFadu se

iadatel neztotoinil a .poda| proti nému dne 30. 1. 2014 véasné odvoléni. Ministerstvo vnitra

svym rozhodnutim é. j. MV-118934-28/ODK-2012 ze dne 28. 2. 2014 vyée uvedené
rozhodnuti krajského dfadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo krajskému Ufadu
k novému projednéni s tim, 2e jeho argumentace odporuje judikatufe Nejvyééiho sprévniho
soudu.

pokraéovéni

3

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

I

II Kraisky ﬁfad
Zﬁ nskéhu kraje

Na zékladé rozhodnuti Ministerstva vnitra jakoito odvolaciho orgénu se povinny subjekt
Zédosti opétovné zabyval a dospél k nésledujicim zévérﬁm:
Stejné jako odvolaci orgén, tak i povinny subjekt je pfesvédéen, 2e ve svych pfedchozich
rozhodnutich jii vyéerpévajicim zpﬁsobem odﬁnvodnil svoje pfesvédéeni, 2e poskytnuti
poiadovanych informaci by pfedstavovalo nepfiméfeny zésah do sféry dotéenych osob.

V rémci své argumentace vzal povinny subjekt v Uvahu prévni nézory odbomé literatury

kzékonu o svobodném pﬁstupu kinformacim, judikaturu Nejvyssiho sprévniho soudu,
Ustavniho soudu Ceské republiky, Soudniho dvora Evropské unie a stanoviska Ufadu
na ochranu osobnich Udajﬂ . Povinny subjekt respektuje rozhodnuti Nejvyssiho sprévniho

soudu é. j. 5 As 57/2010-79, nesouhlasi vsak s jeho zévéry.

Extenzivni vyklad ustanoveni § 8b zékona o svobodném pfistupu k informacim provedeny
zminénym rozhodnutim, ktery dovozuje, 2e pﬁjemcem vefejnych prostfedkﬁ je minén kaidy
zaméstnanec ve vefejné sprévé, je v rozporu s ustavnim pofédkem Ceské republiky. Takovy

vyklad vytvéfi v podstaté ,,druhou“ kategorii zaméstnancﬁ, pro které by neméla platit stejné
ochrana soukromi, osobnosti a majetkovych pomérﬁ jako pro ostatni zaméstnance.

Konstrukce odméﬁovéni zaméstnanci] ve vefejné sprévé je regulovéna zékonem
(1262/2006 8b., zékonik préce, zékonem 6. 312/2002 8b., o Ufednicich Uzemnich
samosprévnych celkfx, déle nafizenim vlédy é. 564/2006 8b., o platovych pomérech
zaméstnancﬁ ve vefejnych sluibéch a sprévé a také nafizenim vlédy é. 222/2010 8b.,
o katalogu praci ve vefejnych sluibéch a sprévé. Tyto pfedpisy stanovi platové tﬁdy, platové

stupné, moinost poskytovéni odmén, rozpéti osobniho pﬁplatku a pfiplatku za vedeni
dlejasnych a transparentnich pravidel. Ze zékoniku préce ani ze za'kona o dfednicich

nevyplyvé Zédné odchylka, které by umoiﬁovala zvefejﬁovéni konkrétnich odmén (platﬁl)
oproti ostatnim zaméstnancﬁm. Odméﬁ ovéni zaméstnancﬁl tedy nenl’ na libovﬁli
zaméstnavatele, ale je korigovéno éetnymi prévnimi pfedpisy.

Udaje o odménéch (oi platu) nejsou obecné uréeny ke zvefejﬁovéni nebo zpfistupﬁovéni
a prévo seznémit se s nimi a zpracovévat je vsouladu s prévnimi pfedpisy mé jen velmi
omezeny okruh osob. I pfes vyse uvedené budou existovat situace, kdy vyée odmény bude
zpﬁstupnéna i jinym osobém na zékladé prévniho pfedpisu. Pfedevsim se bude jednat
o orgény a instituce uvedené ve vété druhé § 312 odst. 2 zékona é. 262/2006 8b., zékonik
prace.
V souéasné dobé mnoho zaméstnavatelﬁ investuje nemalé prostfedky do utajeni své platové
politiky a v rémci organizaci plati pfisné pravidla ohledné zvefejﬁovéni vyse platﬁ. O to vice
nepochopiteiné vyznivé neustélé snaha podfidit informace o vysi pIatO (odmén)
zaméstnancﬁ ve vefejné sprévé zvefejﬁovéni podle zékona o svobodném pfistupu
kinformacim. Jak bylo uvedeno vyse, jde o neodﬂvodnéné vytvéfeni rozdilﬁ mezi
zaméstnanci a tim potiréni zékladni rovnosti v soukromoprévnich vztazich.
Vnévaznosti na vyse uvedené rozhodl Krajsky Ufad Zlinského kraje tak, 2e v souladu
s ustanovenim § 15 zékona o svobodném pfistupu kinformacim vydal rozhodnuti

o odmitnuti éésti Zédosti. Konkrétné pak odmitl poskytnout informace o vysi mimofédnych
odmén Feditele a vedoucioh odborﬁ Krajského Ufadu Zlinského kraje.

Pokud jde o éést iédosti, v n12 jsou poiadovény informace o mimofédnych odménéch
poskytnutych hejtmanovi a néméstkﬁm hejtmana Zlinského kraje, byly Zadateli poiadované
informace poskytnuty v pfipise ze dne 26. 9. 2012.
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Pouéeni:

Proti rozhodnuti je moino podat do 15 dnil ode dne doruéeni odvoléni k Ministerstvu vnitra,
a to podénim uéinénych prostfednictvim Krajského ufadu Zlinského kraje. Odvoléni
se podévé v 1 vyhotoveni.

Mgr. Pavia Psotové
vedouci Oddéleni personélnioh véoi a vzdélévéni
Odbor Fizeni lidskych zdrojﬁ

otisk Ufedniho razitka

(dokumentje opatfen e/ektronickym podpisem)

Vvhotovu/e se:

1 x Ing. Ludék Madéra - do datové schrénky

1 x spis Krajského Ufadu Zlinského kraje
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