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ROZHODNUTI
Krajsky Ufad Zlinského kraje, Odbor fizeni
lidskych zdrojﬂ, jako orgén pﬁsluény podle § 67
odst. 1 pism. g) zékona é. 129/2000 Sb., o
krajich, ve znénl’ pozdéjéich pfedpisﬁ (déle jen
,,za'kon o 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 InfZ ve véci
Zédosti lng. Lud’ka Madéry, nar. 12. 4.
1943, bytem tf. 2. kvétna 4098, 760 01 Z||'n,
doruéené dne 12. 9. 2012, o poskytnuti informaci 0
vyéi mimofédnych odmén, které dostali:
a) vedouci odborf: Krajského ufadu Zlinského

b) feditel Krajského ufadu Zlinského
c) hejtman Zlinského kraje a

kraje,

kraje,

d) néméstci hejtmana Zlinského kraje
v Ietech 2008 a2 2012
toto rozhodnutl’:

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
v-v:
é. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich
(ldajﬁ, ve znéni pozdejslch pfedpisﬁ,
éésteéné odmité v bodech a) a b).

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

1C0: 70891320
te|.: 577 043 111, fax: 577 043 202
e-mail: podate|na@kr-z|insky.cz,
wvvw.kr-zIinsky.cz
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OdCIvodnéni:
I.

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

subjekt“) Zédost pana lng. Lud’ka Madéry (da'le 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 0 uvedeni struéného dﬁvodu jejiho udéleni
ajejivyée.
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 k poskytnuti informaci na zékladé Zédosti Zadatele
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 odborﬁ, kteﬁ shodné vyjédfili nesouhlas s poskytnutim informaci
poiadovanych Zadatelem. Jedné se o 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 iédosti, a to Udajﬁ o vvéi mimofédnych odmén
vyplacenych vedoucim odborﬁ a Fediteli Krajského Ofadu Zlinského kraje vletech 2008
a2 2012. V ostatnim iédosti Zadatele vyhovél a poskytl mu informace o vyéi mimofédnych

odmén poskytnutych hejtmanovi a néméstkﬁm hejtmana Zlinského kraje. Proti rozhodnuti
oodmitnuti éésti Zédosti podal Zadatel 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 vyloiil pojem “pﬁjemci vefejnych prostfedkﬁ“ ve smyslu § 8b
odst. 1 zékona 0 svobodném pfistupu k informacim. Krajsky Ufad by! 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 némi 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 odvolénl’. 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 lifadu k novému

projednéni svytkou nesprévné provedeného testu
rozhodnuti nejvy§éich soudﬁ.

proporcionality a nerespektovéni

Krajsky Ufad se tedy véci znovu zabyval a na zékladé posouzeni Ustavnich aspektﬂ préva
na informace iédost 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 Udajﬁ , a iédost iadatele
tak éésteéné odmitl. S rozhodnutim krajského Ufadu se Zadatel 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 dfadu 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
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 knovému 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 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 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
pnﬂednéni
Rozhodnutim 6. 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 Ofadu jakoito povinného subjektu

zruéilo a véc vrétilo krajskému Ufadu knovému 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, v némi opétovné dospél kzévéru, ie poskytnuti
informaci poiadovanych iadatelem 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 ﬂfadu 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 vyée uvedené rozhodnuti krajského Clfadu jakoito
povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo krajskému Ufadu k novému projednéni s tim, 2e
povinny subjekt nerespektuje zékon.
Na zékladé opétovného projednéni vydal krajsky dfad dne 28. 1. 2014 rozhodnutl’
<':.j. KUZL/5324/2014, kterym Zédost éésteéné odmitl. S rozhodnutim krajského dfadu 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 zruéilo a véc vrétilo krajskému Ufadu
k novému projednéni s tim, 2e jeho argumentace odporuje judikatufe Nejvyééiho sprévniho
soudu.
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Krajsky Grad se Zédosti opétovné zabyval a dne 19.3.2014 vydal rozhodnuti 6.j.
KUZL/16966/2014, sp. zn. KUSP/57672/2012/RLZ/Po, ve kterém poskytnuti informaci

6éste6né odmitl. Zadatel podal proti tomuto rozhodnutn’ dne 1.4.2014 v6asné odvolém’.

Nésledné Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim 6.]. MV-118934-35/ODK-2012 ze dne
29.4.2014 rozhodnuti krajského lifadu zruéilo a vrétilo k novému projednéni s t|'m, 2e jeho
argumentace nem’ sprévné a 2e nerespektuje zékon o svobodném pﬁstupu k informacim.
V névaznosti na toto rozhodnuti Ministerstva vnitra krajsky Ufad vydal dne 19. 5. 2014 dalél’

rozhodnuti 6. j. KUZL/28964/2014 a Zédost Zadatele 6éste6né odmitl. Proti
tomuto rozhodnuti krajského Ufadu podal iadatel v6asné odvoléni. Ministerstvo vnitra svym
rozhodnutim 6. j. MV-118934-37/ODK-2012 ze dne 13. 6. 2014 vyée uvedené rozhodnuti
krajského dfadu jakoito povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo krajskému Uradu k novému
projednéni.

Na zékladé rozhodnuti Ministerstva vnitra jakoito odvolaciho orgénu se povinny subjekt

Zédosti opétovné zabyval a dospél k nésledujicim zévérﬁlm:

Krajsky Grad se ve svych pfedchozich rozhodnutich snaiil pfedloiit argumenty pro podporu

svého nézoru, 2e stret dvou Ustavnich prév, a to préva na ochranu soukromi (61.7 odst. 1 a

6|. 10 Listiny zékladnich prév a svobod, da'le jen ,,Listina“) a préva na informace (6|. 17
Listiny) nelze vyhodnotit tak, 2e prévo na informace mé vidy prednost.

Odvolaci orgén ve svych rozhodnutich mimo jiné vyslovil pfesvédéeni, 2e krajsky dfad
nerespektuje jeho prévni nézor ani prévni nézor Nejvyééiho sprévniho soudu. Avéak vyklad
pfedmétného ustanoveni § 8b zékona o svobodném pﬁstupu k informacim, jak ho nastinily
judikéty Nejvyééiho sprévniho soudu a v névaznosti na n6 i odvolaci orgén, neni dle nézoru
krajského Ufadu Ustavné konformni z dﬁvodu jeho nesouladu s pravidly obsaienymi v 6|. 7 a
6|. 4 Listiny jakoito prévnim pfedpisu vyééi prévni sily.
Podle 6|. 7 odst. 1 Listiny mé kaidy prévo na respektovéni svého soukromého iivota,
pﬁéemi omezeni mﬁ ie byt stanoveno pouze za'konem. Podle élénku 4 odst. 4 Listiny mus|'

byt pfi pouiivéni ustanoveni o mezich zékladnich prév a svobod éetreno jejich podstaty a
smyslu.

Krajsky Ufad trvé na svém stanovisku, 2e omezeni préva na soukromi takto upraveno nenl’. A

to i s ohledem na nejasny postoj (nejen Nejvyééiho sprévniho soudu) k provédéni testu

proporcionality, pfiéemi vyreéeni alespoﬁ této otézky povaiuje povinny subjekt za zésadnu’,
jelikoi prévé pfi uplatnéni uvedeného testu mﬁ ie byk v uréitych pﬁpadech poskytnuti
informace o vyéi platu 6i odmén p0 prévu odmitnuto.
V této souvislosti povinny subjekt odkazuje i na ,,Metodické doporu6en|' Ministerstva vnitra a
Ufadu pro ochranu osobnich Udajﬁ k poskytovéni informaci o platech pracovnikﬁ povinnych
subjektﬁ podle zékona o svobodném pﬁstupu k informacim", zverejnéné na
httpzl/www.mvcncz/odk2lclaneklzakon-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-kinformacimaspx, dle kterého ,,k odmitnuti Zédosti o informace zpravidla nebude moiné
pfistoupit ve vztahu kfunkcionéfdm podle § 2 odst. 1 zékona 6. 159/2006 Sb., o stfetu
zéjmrfl, ve znéni pozdéjsiich pfedpisd“ (déle jen "zékon o stretu zéjmﬁ“), v ostatnich
pﬁpadech bude tfeba vidy véiit, zda verejny zéjem na zpﬁstupnéni informace pfevéii nad
prévem na ochranu soukromi zaméstnance. A to je i tento pﬁpad, kdy se jedné o Feditele
Krajského dradu Zlinského kraje a vedouci odborﬁ Krajského Uradu Zlinského kraje.
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Jak jii povinny subjekt taky uvedl, vyse uvedeny zévér podporuje i to, ie zvysené povinnosti,
popi". omezeni’, které zaméstnanci veiejné sprévy (v6etné vedoucich zaméstnancﬁ) maji,

jsou jasné stanoveny prislusnymi prévnimi piedpisy. Povinnost poskytnout informace o vysi
jejich platfi 6i odmén vsak Zédny prévni pfedpis nestanovi. Povinnému subjektu jsou pouze

znémy rﬁizné pohiedy na to, o kterém zaméstnanci lze takové informace zpristupnit (napf. za
vyuiiti zékona o stfetu zéjmﬁi, jak uva'di zminéné Metodické doporuéeni, nebo ve vazbé na
kompetence zaméstnance), avsak jasné stanovené pravidla pro poskytovéni informaci
o platu a odménéch déna nejsou, coi odporuje zminénému 6|. 4 Listiny.

Povinny subjekt mé v piipadé zvefejnéni poiadovanych informaci dﬁvodné obavy prévé
z naruseni prévni jistoty osob, jejichi platy poiaduje iadatel sdélit.
Otézku zpiistupnéni informace o vysi platu a odmén nelze mit za stévajiciho prévniho stavu
za uzavfenou. Krajsky iiiiad tedy nemé dostateénou prévni podporu pro to, aby poskytl
iadateli poiadované informace.
Vnévaznosti na vyse uvedené rozhodl Krajsky Ufad Zlinského kraje tak, 2e v souiadu
s ustanovenim § 15 zékona o svobodném piistupu kinformacim vydal rozhodnuti
o odmitnuti 6ésti iédosti. Konkrétné pak odmitl poskytnout informace o vysi mimorédnych
odmén feditele a vedoucich odborﬁi Krajského Ufadu Zlinského kraje.
Pokud jde o 66st iédosti, vnii jsou poiadovény informace o mimoiédnych odménéch

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

Proti rozhodnuti je moino podat do 15 dnli ode dne doru6eni odvoléni k Ministerstvu vnitra,
a to podénim uéinénych prostrednictvim Krajského dfadu Zlinského kraje. Odvoléni
se podévé v 1 vyhotoveni.

Mgr. Pavia Psotové
vedouci Oddéleni personélnich véci a vzdéiévéni
Odbor rizeni iidskych zdrojﬁ

otisk Cifedniho razitka

(dokumentje opatfen elektronickym podpisem)

Vvhotovule se:

1 x Ing. Ludék Madéra — do datové schrénky

1 x spis Krajského ufadu Zlinského kraje
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