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I

ROZHODNUTI

Ministerstvo vnitra, odbor vefejné sprévy, dozoru a kontroly (déle téi jako
,,odvolaci orgén“, nebo “nadfizeny orgénn“), podle ustanoveni § 16 ve spojeni

sustanovenim § 2O odst.4 zékona é. 10611999 8b., osvobodném pfistupu
kinformacim, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁl (déle jen ,,lnfZ‘), ve spojeni
sustanovenim§

178

odst.

1

zékona

6.5002004

8b.,

sprévni féd, ve méni

pozdéjéich pfedpisﬁl (déie jen ,,sprévni ﬁd“), ve spojeni s§94 odst. 1 zékona
6x12912000 Sb., 0 krajich (krajské zfhenﬁ, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ (déle jen

,,zé\kon 0 krajich“), rozhodlo podle ustanoveni §90 odst. 1 pism. b) sprévnﬁro Fédu

oodvoléni ing. Lucfka Madéry, narozeného 12.dubna 1943, bytem ti. 2. kvétna
4098, 760 01 Ztin (déle jako jadatel“, nebo pdvolatel“), proti rozlwodnuti Zlinského
kraje, za néji ve véci jednal Krajsky umd Zlinského kraje, ze dne 19. kvétna 2014,
6. j. KUZLf28964/2014, sp. zn. KUSPl57672l2012lRLZ/P0

taktm

Rozhodnuti povinného subjektu - Zlinského kraje, za néji ve véci jednal
Krajsky
ﬁiad _Zlinského
kraje
é. j. KUZLH6966l2D14
(sp.
zn.
KUSP!57672!2012IRLZ!Po) ze dne 19. bfezna 2014, oéésteéném odmitnuti
iédosti o poskytnuti informaci, s e ru §i a véc se vraci povinnému subjektu
knovému projednéni.
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Odﬁ vodnéni:

Odvolacimu orgénu bylo dne 5. éervna 2014 pfedloieno Krajskym Czfadem

Zlinského

kraje

odvoléni iadatele

proti

roﬂwodnuti

povinného subjektu ze dne

19.kv~étna 2014, <3.j.KUZLl28964l2014, sp. zn. KUSPi5?672!2012l|§LZlP0 (déie
také jako ,,napadané roﬂwodnutf‘), spolu se souvisejici spisovou dokumentaci, a to
pfipisem ze dne 3. ("zervna 2014, é. j. KUZLf326?8!2014. Zpfedloienych dokumentﬁ
vyplyvé nésledujici:
Zadatel se dopisem 2e dne 12. zéfi 2012 na zékladé InTZ obrétil na Zlinsky
kraj. za néji ve véci jednal Krajsky Ufad Zlinského kraje (déle téi jako ,.p0vinn9
subjekf‘), s iédosti 0 poskytnuti informaci (povinnému subjektu byla iédost doruéena

téhoi dne). Vtomto podénl’ iadatel poiadoval poskytnuti nésledujicich informaci

vtomto znéni, cituji:

,,!Va zékfadé zékona C. 106/1999 8b., 0 svobodném pfistupu kinfonnacim

Zédém 0 informaci, jaké mimofédné odmény dostah‘ vedouci odbord, Feditel, hejtman
a néméstci hejtmana Krajského Ufadu Ziinského kraje vfetech 2008 a2 2012.
U kaidé odmény iédém o struény dﬁvod jejiho udéienf a jeji vyéif‘.

Na tuto iédost povinny subjekt reagoval tim, 2e rozeslal dne 25. zéFi 2012
dotéenym zaméstnancﬁm a funkcionéfflm k podpisu pfedem naformulovany
nesouhlas sposkytnutim osobnich Udajﬁ (tyto podepsané prohlééeni jsou souéésti
spisu). Véichni dotéeni pracovnici pfedloiené prohlééeni podepsali, tj. ani jeden
zdotéenych pracovnikﬁ neposkytnul souhlas sposkytnmim osobnich Udajﬁ
v poiadované podobé.
Na zékladé téchto prohlééeni poskytnul dne 26. zéFi 2012 povinny subjekt
informace pouze o odménéch tykajicich se hejtmana a néméstkﬁl hejtmana
Zlinského kraje, a to vtom rozsahu, 2e dotyéni Zédné mimofédné odmény ve
sledovaném obdobi neobdrieli. Do zbytku poiadovanych informaci (tj. vyée
mimofédnych odmén vedoucich odborﬁ a feditele Krajského Ufadu Zlinského kraje)
vydal povinny subjekt dne 26. zéfi 2012 romodnuti o éésteéném odmflnuti.
Vodﬂ vodnéni tohoto rozhodnuti povinny subjekt uvedi, 2e prévo na informace se
vtomto pfipadé dostalo do stfetu s prévem na ochranu soukromi. Povinny subjekt si
vyiédal souhlas dotéenych osob sposkytnutim osobnich Udajﬁ , avéak tento souhlas
nebyl ani vjediném pﬁpadé dén. Ztoho dﬁlvodu povinny subjekt vyuiil testu
proporcionality, aby tak vyfeéil kolizi zminénych zékiadnich prév resp, které prévo
vtomto pfipadé by mélo ustoupit kterému. Povinny subjekt doéel knézoru, 2e

vdaném pfipadé pfevaiuji negativni dopady zésahu do préva na ochranu soukromi
pfed nenaplnénim préva na informace. Krajsky Ufad Zlinského kraje se proto
romodnul neposkytnout poiadované irtfonnace.
Zadatel nesouhlasil se zpﬂsobem, jakym se poxrinny subjekt vypofédal sjeho
Zédosti a pedal dne 8. Fﬂna 2012 odvolénjproti pfedmétnému rozi-uodnuti. Odvoiatei
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vném uvedl, 2e povinny subjekt naprosto ignorova! rozsudek Nejvyééilwo soudu (déle
jen ,,NSS“) 5 As 5712010 ze dne 27. kvétna 2011 i rozsudek Krajského soudu v Brné

29 A 4112011 ze dne 2?. dubna 2012. Zadatel sohledem na citované rozhodnuti

navrhuje. aby nadfteny orgézn jednoznaéné pfikézal
poiadované informace v piném rozsahu poskytnout.

povinnému

subjektu

Ministerstvo vnitra jako nadFizeny orgén posoudilo némitky iadatele
ashledalo je dﬁvodnymi. Vydalo proto dne 5. listopadu 2012 rozhodnuti, evidované

nadﬁzenym orgénem pod é. j. MV-118934-21ODK-2012, kterym zruéilo romodnuti
povinného subjektu ze dne 26. zéFi 2012 o éésteéném odmflnuti informaci a véc
vrétilo povinnému subjektu, Zlinskému kraji, k novému projednéni. Ministerstvo vnitra

se kriticky vyjédfilo krestriktivnimu zpﬁsobu, jakym si povinny subjekt vyloiil pojem
pfﬁemce vefejnych prostfedkd a déle také k Enéeiové provedenému testu
proporcionality, ktery mél povinnému subjektu odpovédét na otému, které prévo

(zéjem) je vtomto pfipadé pfednéjéi. Odvolaci orgén taktéi potvrdil oprévnénost

némitek iadatele tykajici se odpovidajicich soudnich rozhodnuti.

Povinnj: subjekt éetfenou véc znovu projednal, a to se shodnym, vysledkem.

Romodnutim povinného subjektu ze dne 22. listopadu 2012, é. j. KUZL17299112012,

tak doélo kopétovnému éésteénému odmitnuti iéldosti 0 informace ve stejném

rozsahu jako vpFedchozim rozhodnuti. Argumentace povinného subjektu nedoznala
zmén oproti pfedchozimu rozhodnuti. Povinny subjekt konstatoval, 2e se neztotoinil

s nézorem vyjédfenym v rozhodnuti NSS ('2. j. 5 As 5712010 — 79 2e dne 27. kvétna
2011. Povinny subjelgt, ktery své argumenty opiré i o ,,Met0c11cké doporuéeni
Mirﬁ stemtva vnitra a Ufadu pm ochranu osobnich Udajz? k poskytovéni informaci 0
p1atech
pracovnfkﬁ
povinnych
subjektﬁ
p0d1e
zékona
0 svobodném pﬁstupu kinformacfm“, provedl novy test proporcionality, kdy véak
dostateéné nepfihlédl kvytkém a doporuéenim nadﬁzené ho orgénu.
Zadatel, nespokojen snovym romodnutim povinného subjektu, podal dne
7. prosince 2012 datéi, vtéto véci jii druhé, odvoléni (doruéeno povinnérnu subjektu
10. prosince 2012). Vném odvoiatel opét iédé, aby nadfizeny orgén pﬁkézal
povinnému Zédost nové vyfidit, tecly poiadované inforrnace vplném rozsahu
poskytnout. Odvoléni spolu spfisiuénwn spisovym materiélem byio 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) dorufzil dne 8. ledna 2012 iadatel skrze
povinny subjekt podéni nazxrané ,,dop1nék kodv01én1 proti rozhodnuti sp. zn.
KUSP/57672/2012/1§LZ/Po, 6. j. KUZL/72991/2012“, které obsahovalo kopii
rozhodnuti NSS sp. zn. 1 As 16912012 ze dne 6. prosince 2012
Nadﬁ zeny? orgén 0 odvoiéni rozhodnul dne 7. Iedna 2013 shodné jako
vpfedeélych pﬁpadech - rozhodnuti povinného subjektu zruéil a vrétil knovému
projednéni. Nadfizeny orgén opakované upozornil povinny subjekt na pfekonany
pfistup k § 8b lnfZ a upozomil na nedostatky vprovedeni testu proporcionality. Déle
konstatoval, 2e povinny subjekt odmité brét vpotaz vysledky mnohych soudnich
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romodmrti vtéie véci i zévazny prévni nézor nadfteného orgénu. Povinny subjekt,
bez ohledu na nézor odvolacmo orgénu, vydal vtéto véci dne 28. ledna 2013 daléi
rozhodnuti, ve kterém opét odmftnul poskytnout informace, a to ve stejném rozsahu
jako vpfedchozich pfipadech. Povinny subjekt mimo jiné vyzdvihuje nélez Ustavnﬂ wo
soudu (publikovén ve Sbirce zékonﬁl pod 6. 4312012), ktery doélo ke zruéeni
ustanoveni trestniiwo fédu tj/kajici se odposlechﬁ. Povinny subjekt take’.- opakuje své
obavy 0 své zaméstnance, pakliie by doélo ke zvefejnéni poiadovanych informaci.
Zadatel se nespokojil srozlwodnutim povinného subjektu a podal si dne

31.iedna 2013 daléi odvoléni. Povinny subjekt vsouladu se zékonem pfedloiil
odvoléni Zadatele spolu soriginélem spisové dokumentace dopisem ze dne

14. Unora 2013 nadfizenému orgénu (dorufzeno 18. [lnora 2013). Nadfteny orgén,
Ministerstvo vnitra, konstatoval, 2e povinny subjekt neni ochoten nijak ustoupit
ze svého nézoru a rozhodnuti povinného subjektu proto zruéil rozhodnutim 6. j. MV 118934-101ODK-2012

6. bfezna 2013).

ze

dne

25.

ﬂnora

(prévni moci

toto

romodnuti nabylo

Povinny subjekt, bez ohledu na prévni nézor nadﬁzeného orgénu, opét iédost
6éste6né odmitnul rozhodnutim ze dne 20. bfezrwa 2013. Zadatel proti tomu podal
dne 22. bfezna 2013 daléi, jii 6tvrté, odvolélni. Odvoiéni spolu skornpletnim
spisovym materiélem bylo zasléno odvolacim orgénu dopisem 2e dne 5. dubna 2013
(doruéeno 9. dubna 2013). Naditeny orgén se kriticky vyjédfii ktvrzenim povinného
subjektu a svym rozhodnutim ze dne 17. dubna 2013 zruéil rozhodnuti povinného
subjektu. Ten zévéry vyslovené nadﬁzenym orgénem ignoroval a vydal dne
6. kvétna 2013 nové rozhodnuti 0 6éste6ném odmitnuti. Zadatel se opét (popété)
odvolal a odvolaci orgén vydal dne 12. 6ervna 2013 nové rozhodnuti (6. j. MV 118934-141ODK-2012), vnémi znovu vﬂédfil svﬁj prévni nézor a romodnuti
povinného subjektu zruéil a vrétil mu v60 k novému projednémi.
Povinny subjekt pfevzal dne 27. 6enma 2013 romodnuti odvolacfho orgénu

ze dne 12.6ervna 2013, 6. j. MV - 118934-141ODK-2012, které nabyio prévni moci
dne 17. éervna 2013, a vydal dne 1. 6ervence 2013 daléi (jii éesté) roﬂuodnulti

6.j.KUZL14257112013, sp. zn. KUSP1576721201211§LZ1Po. Vuvedeném romodnuti
povinny subjekt zopakoval argumentaci zpfedchozich rozhodnuti, tedy pfevéiné,
Zeneposkytnmi informaci je ochranou soukromi 6|ov6ka podle Listiny zékladnich
prév a svobod a 2e povinny subjekt postupuje stejné jako ostatni Kraje. Proti tomuto
rozhodnuti podal iadatei dne 8. éervence 2013 odvoléni, kde konstatuje, 2e povinny
subjekt nerespektuje judikaturu NSS ani romodnuti nadfizeného sprévnifmo orgénu,
jimi je prévné vézén, a Zédé, aby nadfizeny orgén jednomaéné pﬁkéza1 pov1nnému
subjektu Zédost vyﬁdit, to znamené, pﬁkézal povinnému subjektu poiadované
infomnace v plném rozsahu poskytnout.
Na zékladé odvoléni odvolateie (které odvolaci orgén obdriel spolu se
spisovym rnateriélem dne 23. éervence 2013) vydalo dne 30. (‘Eervence 2013
Ministers-two vnitra rozhodnuti, 6. j. MV-118934-17/ODK-2012, vnémi jii p0 éesté
zopakovaio identick? prévni nézor kposkytovéni platﬁ a roﬂlodnuti _povinného
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subjektu zruéilo a nafidilo véc znovu projednat. Povinny subjekt tedy vydal nové
romodnuti, kde opét vyvraci pro néj prévné zévazny nézor odvolacilwo orgénu a

tvrdi, 2e ochrana zaméstnancﬁl verejného sektoru podle Ustavou a zékonem 6.
10112000 8b., je nad povinnosti poskytnout informace 0 jejioh platech podle lnfZ.

Déle povinny subjekt uvedi, 2e vy6ké rozhodnuti rozéifeného senétu NSS ohledné
poskytovéni informaci o platech zaméstnancﬁ vefejného sektoru.

Odvoiatel si na zékladé rozhodnuti povinného subjektu podal dne 22. srpna
2013 odvoléni, vnémi uvedl, 2e rozhodnuti poxfinného subjektu je vrozporu s
platnou judikaturou a romodnutimi Ministerstva vnitra.
Ministerstvu vnitra byIo dne 10. zéfi 2013 pfedloieno povinnym subjektem

odvoléni Zadatele spolu se sprévnim spisem (pfipisem ze dne 5. zéfi 2013). Ve svém

vyqédfeni povinny subjekt konstatoval, 2e nesouh1as1 shodnocenim pfipadu, jak jej
Zadatel uved1 ve svém odvohénr’, a navrhuje, aby Ministemtvo vnftm odvo1én1
2adate1e zam1t1o a napadené rozhodnuti potvrd11o.
Ministerstvo vnitra nésledné vydalo dne 23. zéfi 2013 rozhodnuti, 6. j. MV118934-211ODK-2012, kde jii posedmé vﬂédfilo svﬁlj nézor, ktery je pro povinn)?
subjekt zévazny, a opét poukénzal na judikaturu NSS, od které se nehodlé odohﬁit
azcela ji respektuje. Ztoho vyplyvé, 2e argumenty povinného subjektu, které stoji
vopozici ktétojudikatufe, nevnimé odvolaoi orgénjako relevantni.
Povinny subjekt pFevzal dne 3. Fﬁna 2013 rozhodnuti odvolaciho orgénu
ze dne 23. zéFi 2013 romodnuti, 6. j. MV-118934-211ODK-2012, které nabyio prévni
moci dne 25. zéﬁ 2013, a vydal dne 8. Fﬁna 2013 daléi (jii osrné) rozhodnuti
6.j.KUZL16509312013, sp. zn. KUSP157672120121RLZ1Po. Vuvedeném romodnuti
povinny subjekt zopakoval argumentaci zpredchozich romodnuti, tedy pfevéirwé,
2e neposkytnuti informaci napiﬁuje préva ob6an0 podie 6|. 7 a 4 Listiny zékladnich

prév. Proti tomuto romodnuti podal iadatel dne 15. fﬂna 2013 odvoléni, kde
konstatuje, 2e povinny subjekt nerespektuje judikaturu NSS ani romodnuti
nadrizeného sprévnﬂwo orgénu.

Ministerstvu vnitra byio dne 31. fﬁna 2013 pfedloieno povinnw subjektem
odvoléni iadatele spolu se sprévnim spisem (pFipisem ze dne_29.r‘ﬁna 2013, 6. j.
KUZL16956712013). Ve svém vyjédfeni povinny subjekt konstatoval, 2e nesouhlasr’
shodnocenim pfipadu, jak jej 2adate1 uved1 ve svém odvo1én1, a navrhuje, aby
Ministerstx/o vnitra odvo1éniiadate1e zam1t1o a napadené rozhodnuﬁ potvrd110.
Ministerstvo vnitra poté vydalo dne 13. Iistopadu 2013 romodnuti, 6. j. MV118934-231ODK-2012, kde jii poosmé vyjédfﬂo svﬁj nézor, kterjr je pro povinny

subjekt zévazny, a opét poukézalo na judikaturu NSS, od které se nehodlé odchyiit

azcela ji respektuje. Ztoho vyplyvé, 2e argumenty povinného subjektu, které se
pokouéeji vyvrétit tuto judikaturu, povaiuje odvoiaci orgén za dostate6né
pfesvéd6ivé pro odchyleni se odjudikatury Nejvyééilwo sprévnﬂwo soudu.

Povrinny subjekt pfevzal dne 18. listopadu 2013 rozhodnuti odvolaciho. orgénu

ze dne 13. listopadu 2013 rozhodnuti, 6. j. MV-118934-231ODK-2012, které nabylo“
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prévni moci dne 18. Iistopadu 2013, a vydal dne 2. prosince 2013 daléi (jii devété)
rozhodnuti 6. j. KUZL17642312013, sp. zn. KUSP157672120121RLZ/Po. Vuvedeném
romodnuti povinny subjekt zopakoval argumentaci zpfedchozich rozhodnuti
po obsahové vécné strénce, tedy prevéiné, 2e prévo na informace ustupuje pied
prévem na oohranu soukromi a osobnich ﬁdaj ﬂ a pokud neni explicitné zékonem
stanovena povinnost Zédané informace poskytovat, tak povinny subjekt nevidi prélvni
rémec, ktery jejich poskytnuti umoiﬁovat.

Proti tomuto rozhodnuti podal Zadatel dne 16. prosince 2013 odvoléni, kde

konstatoval,

2e

povinny

subjekt

nerespektuje

judikaturu

rozhodnuti nadrizeného sprévnﬂwo orgénu vdané véci.

NSS

ani

predchozi

Ministerstvu vnitra byio dne 30. prosince 2013 pfedloieno povinnym
subjektem odvoléni iadatele spolu se sprévnim spisem (pfipisem ze dne
19. prosince 2013, 6. j. KUZL180772/2013). Ve svém vydédfeni povinny subjekt opét
konstatoval, 2e nesouh1as1 shodnocenim pffpadu, jak jej Zadatel uved! ve svém
odvo1én1, a navrhuje, aby Ministerstvo vnitm odvo1én1 Zadatele zam1t1o a napadené

rozhodnuti potvrd11o.

Ministerstvo vnitra nésledné vydalo dne 9. ledna 2014 rozhodnuti, 6. j. MV118934-251ODK-2012, kde jii podevété vyjédfilo svﬁlj nézor, ktery je pro povinny
subjekt zévazny, a opét jako hiavni argument vyuiilo zévéry judikaturu NSS.
Argumenty povinného subjektu, které odporovalytéto judikatufe, nepﬁjal odvolaci
orgén jako dosta6ujici.
Povinny subjekt prevzal dne 20. ledna 2014 romodnuti odvolacho orgénu
ze dne 9. ledna 2014 rozhodnuti, 6. j. MV-118934-251ODK-2012, které nabyio prévni
moci dne 16. ledna 2014, a vydal dne 28. ledna 2014 daléi (iii desété) rozhodnuti
6.]. KUZL1532412014, sp. zn. KUSP157672120121§LZ/Po. Vuvedeném romodnuti
povrinny subjekt de facto zopakoval argumentaci zpfedchozich rozhodnuti. Pfevéiné
vyvraci pouiiti judikatury NSS na Feéeny pﬁpad a polemizuje spouiitim deﬁnice
,,prﬂemce vefejnych prostfedkﬂ“ tak, jak ho pﬁpouéti judikatura NSS. Proti tomuto
romodnuti podal iadatel dne 30. ledna 2014 odvoléni, kde konstatuje, 2e povinny
subjekt nerespektuje judikaturu NSS ani rormodnuti nadﬁzeného sprévnﬂwo orgénu.
Ministerstvu vnitra by1o dne 17. Unora 2014 pfedloieno povinnj/m subjektem

odvoléni Zadatele spolu se sprévnim spisem (pfipisem ze dne 12.l'1nora 2014, 6. 1.

KUZL1937512014). Ve svém vyjédfeni povinny subjekt konstatoval, 2e nes0u111as1
shodnocenim pﬁpadu, jak jej 2ac1ate1 uved1 ve svém odvo1én1, a navrhuje, aby
Ministerstvo vnitra odvo1én12adate1e zamitfo a napadené rozhodnuti potvr"d11o.
Dne 28. Unora 2014 vydalo Ministerstvo vnitra rozhodnuti, 6. j. MV-118934281ODK-2012, kde jii podesété vyjédfilo svﬁj nézor, ktery’ je pro povinn)? subjekt
zévazny, a opét jako hlavni argument vyuiilo zévéry judikatury NSS. Argumenty
povinného subjektu, které smémji proti ustéiené judikatufe, opét odvolaci orgén

odmitl jako relevantni.

-

Povinny subjekt pfevzal dne 5. bfezna 2014 rozhodnuti odvolacﬂwo orgénu
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zedne 28. Unora 2014 rozhodnuti, 6. j. MV-118934-281ODK-2012, které nabyio

prévni moci dne 10. Unora 2014, a vydal dne 19. bfezna 2014 daléi (jii jedenécté)

romodnuti
rozhodnuti

6. j. KUZL11696612014,
povinny

subjekt

de

sp.

facto

m.

KUSP157672120121RLZ1Po.

zopakoval

argumentaci

Vtomto

zpfedchozich

rozhodnuti. Pfevéirwé nesouhlasi sprévné zévaznym nézorern odvoiaofrwo orgénu,
vyvnaci pouiiti judikatury NSS na Feéeny pFipad. Poskytnuti iédanych informaci
povaiuje za neﬁstavni a vrozporu splatnymi prévnimi pfedpisy, v6etné zékoniku
préce, zékona o ufednioich Uzemnich samospréuvnych celkﬁ atd. Proti tomuto

rozhodnuti podai Zadatel dne 1. dubna 2014 odvoléni, kde konstatoval, 2e povinny?

subjekt nerespektuje judikaturu NSS ani romodnuti nadfizeného spravnilwo orgénu.

Dne 29. dubna 2014 vydalo Ministerstvo vnitra romodnuti, 6. j. MV-118934351ODK-2012, kde jii pojedenécté vﬂédﬁlo svfxj nézor, kterj/ je pro povinny subjekt
zévaznjl, a opét jako hlavni argument vyuiilo zénvéry judikatury NSS. Argumenty
povinného subjektu, které sméfuji proti ustéjené judikatufe, opét odvolaci orgénn
odmitl jako reievantni.

Povinny subjekt pfevzal dne 5. kvétna 2014 rozhodnuti odvolacfno orgénu
ze dne 29. dubna 2014 6. j. MV-118934-3510DK-2012, které nabyio prévni moci dne
12. kvétna 2014, a vydal dne 19. kvétna 2014 daléi (iii dvanélcté) rozhodnuti
6.j.KUZL12896412014, sp. zn. KUSP157672120121RLZ1Po. Povinny subjekt znovu
vodﬁrvodnéni rozvinul polemiku sdoposud konstantni judikaturou NSS, se kterou

nesouhlasi. Poskytnuti ﬁédanych informaci povaiuje za neustavni a vrozporu
splatnymi prévnimi pfedpisy, v6etné zékonﬂw préce a daléich zékonﬁ. Proti tomuto

rozhodnuti podal iadatel odvoléni ze dne 20. kvétna 2014, které byIo dodéno téhoi
dne do datové schrénky povinného subjektu. Zadatel konstatuje, 2e povinny subjekt
nerespektuje judikaturu NSS ani romodnuti nadﬁzeného sprévnilwo orgénu.
Povinny subjekt pfedal nadFize-nému orgénu kvyfizeni odvoléni pfipisem ze

dne 3. 6ervna 2014, 6. j. KUZL13267812014, ve kterém shmul dosavadni prﬁbéh
Mizovéni iédosti o informace a navrhl nadfizenému orgénu, aby odvoléni Zadatele
zamitl a napadené rozhodnuti potvrdil.

Ministerstvo vnitra dovodilo svou vécnou pfisluénost kromodnuti opodaném
odvoténi, a to spﬁhlédnutim kpfedmétu iédosti, resp. k povaze poiadovanyoh
informaoi (dotazy tykajici se personélnich zéleiitosti Zlinského kraje, zejména
odméﬁovéni jeho vedoucich zaméstnancﬁ zarazenych do Krajského Ufadu —
konkrétné vedoucich odbori] Krajského ﬁfadu a reditele Krajského Cufadu), jei
nepochybné spadaji do sarnostatné pfzsobnosti kraje. Vtéto souvislosti je tfeba
sohledem na ustanoveni § 178 odst. 1 sprévniho Fédu ve spojeni s§94 odst. 1
zékona o krajich konstatovat, 2e nadﬁzenfrm orgénem krajeje Ministerstvo vnitra.
Ministerstvo vnitra déle konstatuje, 2e odvoléni bylo podémo v6as, tj. ve lhﬁté
stanovené v§83-od_s-t. 1 sprévniho ﬁdu ve spojeni s § 20-odslt. 4 lnfZ. Napadefné
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rozhodnuti byIo dodéno do datové schrénky Zadatele dne 19. kvétna 2014, pﬁéemi
iadatel se do datové schrénky pfihlésil dne 20. kvétna 2014 a tento den mu tedy byio
napadené rozhodnuti doru6eno. Odvoléni pak dodal do datové sohrénky povinného
subjektu téi 20. kvétna 2014.
Odvolélni rovnéi obsahuje véechny zélkonem poiadované nélleiitosti (srov.
§ 37 a § 82 odst. 2 sprévnitwo Fédu).
Nadfizeny orgén samostatné nevyzyval odvoiatele kvgdédfeni se k podkladﬁm
k romodnuti, nebot’ jeho odvoléni vyhovél vplném rozsahu (§ 36 odst. 3 sprévnsho
Fédu).

Nésledné Ministerstvo vnitra pfeﬁoumalo napadené romodnuti, a to
zhlediska jeho souladu sprévnimi pfedpisy a vrozsahu némitek odvolatele doéio

kpfeﬂwmu jeho sprévnosti (srov. ust. § 89 odst. 2 sprévnmo fédu). Ministerstvo
vnitra déie konstatuje, 2e napadené rozhodnuti poxrinného subjektu obsahuje
veskeré forméllni néleiitosti stanovené spréwnim Fédem pro sprévni rozhodnuti (srov.
ust. § 68 sprévnﬁwo ‘ré1du).

Vmledem ktomu, 2e argumentace povinného subjektu nepfinési nové
stanoviska vporovnénl’ s pfedchozirni jedenécti rozhodnutimi povinného subjektu,
tak je nadfizeny sprévni orgén nuoen opét odkézat na své pfedchozi rozhodnuti (6. j.
MV-118934-21ODK-2012, 6. j. MV-118934—510DK-2012, 6. j. MV-118934-101ODK2012, 6. j. MV~118934-1210DK—2012, 6. j. MV-118934-141ODK-2012, 6. j. MV118934-171ODK-2012, 6. j. MV-118934-211ODK-2012, 6. j. MV-118934-231ODK2012, 6. j. MV-118934-25/ODK-2012, 6. j. MV-118934-28/ODK-2012 a 6. j. MV118934-351ODK-2012). Vtéchto rozhodnutich jii vyjédfil nadﬁzeni/ orgén pro
povinny subjekt prévné zévazny nézor v6etné podrobného odﬁvodnéni, ktery ovsem
povinny subjekt opakované odmité respektovat, a6koliv mu vtomto zékon nedévs
iédnou moinost se odchylit od jasné vysloveného prévniiwo nézoru nadﬁzeného
sprélvnﬂwo orgénnu.

Nadfizeny orgén pﬁpominé povinnému subjektu, 2e individuélni sprévni
rozhodnutl’ neni vhodnjnn mistem pro vedeni polemiky snézory vrcholné soudni
instance a rozvﬂeni tezi o vhodnosti Feéit probiematiku poskytovénni informaci
oplatech a odménéch zaméstnancﬁ vefejné moci legislativni cestou. NSS nijak
nezpochybnil svou jii konstantni judikaturu ohledné povahy platu a odmén
zaméstnancﬁ vefejné sprévy jako vefejnych prostfedkﬁ dle ustanoveni § 8b odst. 1
lniZ a zaméstnancﬁ vefejné sprsvy jako jejich pfﬁemc
ﬁ . Posledni, povinnym
subjektem-téi zminény, spor se na pﬁdé NSS (konkrétné u rozsifeného senétu) vede

o nutnosti provédéni testu proporcionality. Vzhledem kpostaveni osob, o jejichi
platové poméry se iadatel zajimé, vsak neni rozhodnuti rozéifeného senétu NSS

pFilis relevantni, nebot’ jde o tak vyznamné funkcionéfe povinné-ho subjektu (feditel
krajského UFadu, vedouci odborli krajského Ufadu), u kteryph
nadﬁzeny-orgén
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jednoznaéné za to, 2e i po provedeni testu proporcionality nemﬁie povinny subjekt
dojft kjinému zévéru, nei 2e poiadované informace je tfeba poskytnout.
Povinny subjekt odﬁvodﬁuje neposkytnuti poiadovanych informaci téi obavou
ze zneuiiti poskytnutych informaci. Povinny subjekt tak aprobuje, 2e s poskytnutymi
informacemi

bude

naklédéno

vrozporu

sprévem,

coi

ovéem

nemﬁie

byt

relevantnim dilvodem pro to, aby sém povinny subjekt vrozporu sprsvem jednal
ainformace neposkytl. Pokud bychom totii pfijali logiku povinného subjektu, ktery
viastné neposkytnutim jednozna6n6 poskytnutelnych inforrnaci bréni zneuiiti
pfedmétnych informaci, museli byohom dojit kzévéru, 2e napF. prodejce
kuchyﬁskych noii] musi nutné Arachovat, nebot’ by nikdy iédny kuohyﬁsky n02
nemohl prodat. NadFteny orgén touto argumentacl’ ad absurdum poukazuje na

zjevnou nesmyslnost pfedmétné 6ésti argumentaoe povinného subjektu. Povinny

subjekt mé toliko posoudit, zda je informace moiné vsouladu s prévem poskytnout,
a ne se zabyvat potencionélnim daléim osudem poskytnutych informacl’.

Nadﬁ zeny orgén setrvale povaiuje za dostate6né prokézané (v rémci
argumentace v uvedenych jedenécti pfedchozich romodnuti odvolaclho orgénu
v dané véoi), 2e argumentace povinného subjektu neni sprévné.
Odvolaoi orgén po
apo prostudovéni spisové

provedeném preﬂwmu postupu povinného subjektu
dokumentace dospél kzévéru, 2e povinny subjekt

nerespektoval pFi vyﬁzovéni Zédosti odvolatele zékon, nebot' vyjmul zinforma6ni
povinnosti informace, jejichi poskytnuti lnfZ neornezuje.
Zvyse uvedenych dﬁvodﬁ je nucen odvolaci orgén konstatovat, 2e napadené

rozhodnuti povinného subjektu neni v souladu se zékonem.

N.
Ministerstvo vnitra sohledem na vyée uvedené tvrzeni roﬂwodlo tak, jak je
uvedeno ve vyroku tohoto romodnuti.

Pou6en1 o opravném prostredku:
Proti tomuto rozhodnuti se podle § 91 odst. 1 sprévn-ﬂwo Fédu, ve spojeni

s§ 20 odst. 4 lniZ, nelze odvolat.
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lng. Marie Kostruhové
otisk ufednﬂwo razitka

r-editelka Odboru

podepséno elektronicky

Rozdétovn ﬂc

1. Stejnopis rozhodnuti bude (po nabyti prévni moci s vyznaéenim dotoiky prévni moci)
doru6en spolu se spisovym materiélem do vlastnich rukou (s dodejkou) povinnému
subjektu - Zlinskému kraji, Krajskému frfadu Zlinského kraje, Odboru Fizeni lidskych
zdrojir, t7. Tomélée Bati 21, 761 90 21in; k sp. zn. KUSPf57672/20f2/ﬁ LZ/Po.

schrének
2. Stejnopis rozhodnuti bude doru6en prostfednictvim systému datovych
Fizeni
Odboru
povinnému subjektu
Zlinskému kraji, Krajskému ufadu Zlinského krajs,
Iidskych zdrojﬁ, t1‘. Toméée Bati 21, 761 90 Zin; k sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po (ID
DS: scsbwku)
—
3. Rozhodnuti bude doru6eno prostfednictvim systému datovych schrének odvotateli lng.
Ludku hfadérovi, bytem tF. 2. kvétna 4098, 760 01 Zlin (ID DS: qnpb248).
4. Stejnopis rozhodnuti zﬁrstévé sou6ést1kopie spisu uloiené u Mnisterstva vnitra.

Vyﬁ zuje: Mgr. et Mgr. Toméé Jirovec
tel. 6.:
974 816 477
e-mail:

tomas.jirovec@mvcr.cz

