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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 pfedpisﬁ (déle jen
,,zékon o krajich“), a jako povinny subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zékona é. 106/1999 Sb.,

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 InfZ ve véci
Zédosti lng. 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 ﬁfadu 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 ﬁdajil, ve znéni pozdéjéich pfedpislfu,
éésteéné odmité v bodech a) a b).

Krajsky ﬂfad Zlinského kraje
tF. Toméée Bati 21
761 90 Zlin

1C0: 70891320
te|.: 577 043 111, fax: 577 043 202
e-mail: podate1na@kr-z|insky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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Oddvodnéni:
I

Dne 12. 9. 2012 obdriel Krajsky Ufad Zlinského kraje (déle jen ,,krajsky Ufad" 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 odborﬁ a Feditel
Krajského UFadu Zlinského kraje, a déle hejtman a néméstci hejtmana Zlinského kraje
v Ietech 2008 a2 2012. U kaidé odmény iédal o uvedenl’ 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 vztahujici se kjeho pﬁsobnosti. Vdaném
pﬁpadé je tedy povinnvm subjektem k poskytnuti informaci na zékladé iédosti iadatele
ze dne 12. 9. 2012. informace poiadované iadatelem jsou informace, které se vztahuji
k pﬁsobnosti krajského Ufadu a které mé k dispozici.
Krajsky Ufad Zlinského kraje si v uvedené souvislosti vyiédal vyjédfeni dotéenych osob,
tj. Feditele a vedoucich odborfz, kteﬁ shodné vyjédﬁli nesouhlas s poskytnutim informaci

poiadovanych iadatelem. Jedné se 0 zésah do jejich osobnich prév, do Ustavné zaruéeného
préva na soukromi a jeho ochranu. Déle vyjédfili obavu, 2e by Udaje mohly by’: zneuiity
pro pﬁpadnou diskreditaci jejich osoby. Zédost krajsky Ufad vyfidil tak, 2e vydal dne
26.9.2012 rozhodnuti 0 odmitnuti éésti Zédosti, a to Udajﬁ o vyéi mimofédnych odmén
vyplacenych vedoucim odborﬁ a fediteli Krajského Ufadu Zlinského kraje vletech 2008
a2 2012. V ostatnim iédosti iadatele 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 némZ 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 projedném’. Krajskému ufadu
bylo vytknuto, 2e nesprévné vyloiil pojem "pfijemci vefejnych prostfedkﬁ“ ve smyslu § 8b

odst. 1 zékona o svobodném pﬁstupu k informacim. Krajskv Ufad byl taktéi upozornén, 2e
test proporcionality provedl nesprévné a Uéelové. Déle bylo povinnému subjektu vytknuto, 2e
pFi formu|ova'n|' 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 dalél’

rozhodnuti 6. j. KUZL/72991/2012, v némi znovu provedl test proporcionality. Na zékladé
provedeného testu proporcionality krajsky Ofad Zédost iadatele éésteéné odmitl.
S rozhodnutim krajského Ufadu se iadatel neztotoinil a podal proti nému dne 7. 12. 2012
véasné odvoléni. Zadatel se domnival, 2e krajsky Uiad opét nerespektoval nézor
nadfizeného orgénu a s hodnocenim celé zéleiitosti krajskym ﬁfadem 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 rozhodnutl’
krajského Ufadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo krajskému Ufadu k novému
projednéni s vytkou nesprévné provedeného testu proporcionality a nerespektovéni

rozhodnuti nejvyééich soudﬁ.

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'n|' rozhodlo Ministerstvo vnitra dne 25. 2. 2013
rozhodnutim é. j. MV-118934-10/ODK-2012 tak, ie rozhodnutl‘ 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 dalél’
rozhodnuti é. j. KUZL/16998/2013, 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 Zadatele
tak éésteéné odmitl. S rozhodnutim krajského Ofadu se iadatel neztotoinil a podal proti
nému dne 22. 3. 2013 véasné odvoléni. Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim é. j. MV118934-12/ODK-2012 ze dne 17. 4. 2013 vyée uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoito
povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo krajskému UFadu knovému projednéni s t|'m, 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
0 éésteéném odm|'tnut|' informaci. Proti tomuto rozhodnuti podal Zadatel dne 13. 5. 2013
véasné odvolénl’. Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim é. j. MV-118934-14/ODK-2012
ze dne 12. 6. 2013 vyée uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoito povinného subjektu

zrusilo a véc vrétilo krajskému Ufadu knovému projednéni stim, 2e povinny subjekt
opakované nerespektuje nézor nadﬁzeného orgénu a nejvyssich soudﬁ.
Krajsky ufad se tedy véci opétovné zabyval a dne 1. 7. 2013 iédost éésteéné odmitl. Proti

rozhodnuti podal Zadatel dne 8. 7. 2013 odvolénl’. O podaném odvoléni rozhodlo
Ministerstvo vnitra dne 30. 7. 2013 rozhodnutim 6. j. MV-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 iadatel dne 15. 10. 2013
véasné odvoléni. Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim é. j. MV-118934-23/ODK-2012

ze dne 13. 11. 2013 vyse uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoito povinného subjektu
zrusilo a véc vrétilo krajskému Ufadu knovému projednéni 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 Udajﬁ , a iédost Zadatele
tak éésteéné odmitl. S rozhodnutim krajského ljfadu se iadatel 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 vyse uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoito
povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo krajskému Ufadu knovému projednéni s t|'m, 2e
povinny subjekt nerespektuje zékon.
Na zékladé opétovného projedném’ vydal krajsky UFad dne 28. 1. 2014 rozhodnutl’
6.]. KUZL/5324/2014, kterym Zédost éésteéné odmitl. S rozhodnutim krajského Ufadu se
Zadatel neztotoinil a podal 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 Ufadu jakoito povinného subjektu zrusilo a véc vrétilo krajskému Ufadu
k novému projednéni s t|'m, 2e jeho argumentace odporuje judikatufe Nejvyssiho sprévniho
soudu.
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rozhodnuti
Krajsky Ufad se Zédosti opétovné zabyval a dne 19.3.2014 vydal
6.].
informaci
které-m
ve
poskytnuti
KUZL/16966/2014, sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po,

v6asné odvoléni.
6éste6né odmitl. Zadatel podal proti tomuto rozhodnuti dne 1.4.2014

ze dne
Nésledné Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim 6.j. MV-118934-35/ODK-2012
2e
s
jeho
29.4.2014 rozhodnuti krajského Ufadu zrusilo a vrétilo k novému projednéni tim,
k informacim.
argumentace neni sprévné a ie nerespektuje zékon o svobodném pfistupu

Na zékladé rozhodnuti Ministerstva vnitra jakoito odvolaciho orgénu se povinny subjekt
iédosti opétovné zabyval a dospél k nésledujicim zévérﬁm:
dvou Ustavnich
Krajsky Ufad jii nékolikrét uvedl, 2e v uvedeném pfipadé dochézi ke stFetu
a
prév, a to préva na ochranu soukromi (61.7 odst. 1 a 6|. 10 Listiny zékladnich prév svobod,
stfet
Tento
vyhodnotil Nejvyési
déle jen ,,Listina“) a préva na informace (6l. 17 Listiny).
na
ie
27.5.2011
dne
ze
tak,
prévo
sprévni soud ve svém rozhodnuti 6. j. 5 As 57/2010-79

k informacim
informace mé s odkazem na vyklad § 8b zékona o svobodném pﬁstupu
vidy

pfednost.

soud
V dalsim rozhodnuti 6. j. 4 As 40/2010 ze dne 11.11.2011 Nejvyssi sprévni

testu
zékladé
pfipustil moinost odchylit se od uvedeného judikétu, a to na
provedeni

proporcionality. Nicméné nésledny rozsudek

Nejvyssiho sprévniho

soudu 6.

j.

1 As

8b zékona o svobodném
169/2012 — 38 ze dne 6.12.2012 uvédi, 2e test proporcionality u §

pﬁstupu k informacim provedl jii zékonodérce tim, 2e taxativnim zpﬁsobem vymezil vyluku
zékladni
(§ 8b odst. 2 InfZ ) z jinak obecné platného pravidla, podle néji je nutno poskytovat
vn|'ma' a
osobni informace o pfijemcich vefejnych prostfedki]. Povinny subjekt
respektuje
2e takto zésadni
prévni nézory vyjédfené v rozhodnutich nejvyssich soudﬁ, avéak mé za to,
néleiité odﬁvodnit,
prﬁlom v dosavadnim pﬁstupu k poskytovéni informaci o platech je tfeba
a
Ustavnich
dvou
o
se
a to pfedevéim prévé s ohledem na to, 2e
jedné
stfet
prév
kaidy
zéklad,
a
m|'t
zésah 6i omezeni do Ustavné zaruéeného préva musi
pevny pfesvédéivy
ktery
rozséhlé diskuzi i
je v tomto pﬁpadé minimélné sporny. Uvedené rozhodnuti byla podrobena
odﬁvodnéni
kritice 6ésti odborné vefejnosti, a to zejména kvixli pomérné strohému
nedostate6ného
zminénych rozhodnuti bez hlubsiho a podrobnéjsiho rozboru véci, bez
ktestu
a
s
vypofédani se se vzéjemnym vztahem zminénych prév
nejasnym postojem
testu
proporcionality. Rovnéi je zde tfeba zminit, 2e otézkou provédéni
proporcionality
soudu
senét
povinnymi subjekty se bude zabyvat rozéifeny
Nejvyssiho sprévniho
(véc
senét,
véc
pfedloiena rozsifenému senétu pod zn. RS 6/2013), jemui
pfedloiil osmy
ktery
obsaien
nézor
povaiuje provédéni testu proporcionality na rozdil od pétého senétu, jehoi
je

v rozsudku ze dne 27. 5. 2011, 6. j. 5 As 57/2010-79, za potFebné.
InfZ
Jak jii krajsky Ufad uvedl, neztotoiﬁuje se s extenzivnim vykladem § 8b
provedenym
kterého
As
5
6.
zminénym rozhodnutim Nejvyssiho sprévniho soudu
j.
57/2010-79, podle
,,zaméstnanec, jemui je odména za préci (plat) vyp/écena z vefejnych rozpoétﬁ, je
o svobodném
pfijemcem vefejnych prostfedkﬁ podle § 8b odst. 1 zékona 6. 106/1999 Sb.,

zaméstnance, a
pfistupu k informacim. informace o konkrétni odméné takového konkrétniho

8b
to v6etné jeji vyée, je proto povinny subjekt povinen poskytnout v rozsahu vymezeném §
soud
2e
za
mé
odst. 3 citovaného zékona.“ Povinny subjekt
to,
Nejvyssi sprévni
osobn/
nereflektoval rozsah Udajﬁ uvedenych v § 8b odst. 3 InfZ, dle kterého ,,zékladnl'
Udaje
rok narozeni, obec,
podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, pfijmeni,
kde mé pfijemce trva/y pobyt, vyse, L26el a podminky poskytnutych vefejnych prostfedkd.“
1 InfZ také
Lze pochybovat o Umyslu zékonodérce podfadit pod ustanoveni § 8b odst.
otézky
a
06e|u
o
i
uvést
platu a odmén zaméstnancﬁ, kdyi sou6asné poiaduje
Udaje
podminkéch
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poskytnutych prostfedkfi, které v pﬁpadé poskytnuti informace o vyéi platu 6i odmén uvést
nelze. Pro 06e|y umoinéni vefejné kontroly nad vynaklédénim vefejnych prostfedkfi lze
rovnéi ﬂspésné pochybovat o pfiméfenosti poskytnuti Udaje o roce narozeni a o obci, kde
mé zaméstnanec trvaiy pobyt. Sohledem na vyée lze spise usuzovat, 2e pfijemcem

veiejnych prostfedkﬁ bude takové osoba, které byly zejména na jeji iédost poskytnuty
veiejné prostfedky ve formé dotace 6i pfispévku, éemui odpovidé i vyjimka uvedena’
v§ 8b odst. 2 InfZ, kde se prévé o takové pﬁpady jedné. Kdeito plat je dle zékona
6. 262/2006 8b., zékonik préce, ve znéni pozdéjsich pfedpisﬁ (déle jen "zékonik préce“)
penéiité pinéni, které piislusi zaméstnanci za vykonanou préci, pii6emi jej neni moiné ur6it
jinym zpﬁsobem, v jiném sloieni a jiné vyéi nei stanovl’ pfislusné prévni pfedpisy. Jedné se
tedy o nérok zaméstnance.
Poskytnutim informaci o platu 6i odméné dojde kzésahu do osobnich prév dotyénych osob,
véetné identifikace jejich majetkovych pomérﬁ. Pfestoie si je povinny subjekt védom toho, 2e
s obdrienymi informacemi mfzie Zadatel naklédat pouze v souladu s pfedpisy stanovujicimi
jejich ochranu, nelze nepfihliiet ktomu, 2e pfipadnym zneuiitim této informace by se
jednaio o nevratny krok a ani soudni ialoba neod6ini dﬁsledky, které by takové zneuiiti
piineslo. A prévé i s ohledem na to je tfeba poskytovéni informaci o platu v6etné odmén

postavit na pevném zékladé. Nelze pominout, 2e Udaj o platu je vesmés vnimém jako citlivy, i
kdyi neni citlivym Udajem dle zékona 6. 101/2000 8b., o ochrané osobnich Udajﬁ a o zméné

nékterych zékonﬂ, ve znéni pozdéjsich pfedpisﬁ. Povinnému subjektu je rovnéi zném
nézor, 2e tim, 2e doty6né osoby vstoupi do vefejné sprévy, mély by snést i ur6itou miru

zésahu do svych prév. Je faktem, 2e tyto osoby majl’ oproti ostatnim zaméstnancﬂm zvysené
povinnosti a zvysené omezeni stanovené napi‘. za'kon|'kem préce, zékonem 6. 312/2002 8b.,
o iJ/ednicich Uzemnich samosprévnych celkﬁ a o zméné nékterych zékonﬁi, ve znéni
pozdéjsich pfedpisﬁ, za'konem 6. 159/2006 8b., o stfetu zéjmﬁ, ve znéni pozdéjsich
p/edpisﬁi. Pro sdélovéni vyse jejich platﬁ 6i odmén véak povinny subjekt legitimm’ dﬁvod
neshiedévé.

Povinny subjekt si je plné védom skute6nosti, 2e d6elem préva na informace je umoinit

ob6an0m orientovat se ve vefejném déni, anii by bylo tfeba prokazovat odﬁivodnénost
poiadavku. Nelze vsak toto prévo automaticky upfednostnit pfed jinym prévem.

Jak jiZ povinny subjekt rovnéi uvedl, stfet zminénych Ustavné zaru6enych prév by mél
jednozna6né Fesit prévni piedpis. I pies ur6ité snahy vsak k tomuto kroku dosud nedoslo.
Rovnéi Ustavni soud se doposud k této otézce nevyjédfii.
8 ohledem na vyse uvedené krajsky Ufad stéle nenalézé dostate6nou podporu pro to, aby
poskytl iadateli poiadované informace.

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 6ésti Zédosti. Konkrétné pak odmitl poskytnout informace o vyéi mimofédnych
odmén fediteie a vedoucich odborfi Krajského iifadu Zlinského kraje.
Pokud jde o 6ést Zédosti, v n12 jsou poiadovény informace o mimofédnych odménéch
poskytnutych hejtmanovi a néméstkﬁim 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 dn0 ode dne doru6eni odvoiéni k Ministerstvu vnitra,
a to podénim u6inénych prostfednictvim Krajského Ufadu Zlinského kraje. Odvoléni

se podévé v 1 vyhotoveni.

Mgr. Pavia Psotové
vedouci Oddéleni personélnich véci a vzdélévéni
Odbor Fizeni lidskych zdrojfi

otisk Ufedniho razitka

(dokumentje opatfen elektronickym podpisem)

Vyhotovu/e se:

1 x lng. Ludék Madéra — do datové schra'nky
1 x spis Krajského Ufadu Zlinského kraje

pokraéovéni
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