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ROZHODNUTI

Ministerswo vnitra, odbor vefejné sprévy, dozom a kontroly (déle téi jako
"odvolaci orgén“,

sustanovenim

kinformacim,

sustanovenim§

§

ve

nebo

2O

"nadfizenj? organ“); podle

0dst.4

znéni

178 odst.

zékona

pozdéjéich
1

é.

106M999

pfedpisf:

ustanoveni §

Sb.,

(déle

zékona 650012004

jen

16

ve

osvobodném

,,lnfZ"),

ve

spojeni

pFistupu

spojeni

8b., sprévni Féd, ve znéni

pozdéjéich pfedpisﬁ: (déle jen “sprévni Fad“), ve spojeni s§94 odst. 1 zékona
é. 12912000 Sb., o krajich (krajské ziizeni), ve znéni pozdéjébh pfedpisiz (déle jen
,,zé1k0n o krajich“), rozhodlo podle ustanoveni §90 odst. 1 pism. b) sprévnmo Fédu
oodvoléni lng. Ludka Madéry, narozeného 12. dubna 1943, bytem t‘r'.2. kvétna

4098, 760 01 Zlin (déle jako ,,iadatel“, nebo ,,odv0|ate1“), proti rozhodnuti Zlinského
kraje, 2a néji ve véci jednal Krajskj? ufad Zlinského kraje, ze dne 30. éervna 2014,
é. j. KUZU3901W2014. sp. zn. KUSPl57672l2012lRLZfPo
takto:

Rozhodnuti povinného subjektu — Zlinského kraje, za néji ve véci jednal

—
Krajskjr
Ghd vZlinského
kraje
6.1‘. KUZU39017!2014
(sp.
zn.
KUSPf57ﬁ 72i2012fRLZfPoj ze clne 30. éervna 2014, o éésteéném odmitnuti
iédosti o poskytnuti informaci, s e ru éi a véc se vraci povinnému subjektu
knovému projednéni.
Odﬁ vodnéni:

Odvolacirnu orgénu byio dne 21. éervence 2014 pFe-dloieno Krajskym Ufadem
Zlinského kraje odvoléni iadatele proti romodnuti povinného subjektu ze dne
19. kvétna 2014, 6.j.KUZL!3901?!2014, sp. zn. KUSPf57672/2012lRLZ1FP0 (déle
také jako ,,napadané rozfxodnutl"), spolu se souvisejici spisovou dokurnentaci, a to
pfipisem ze dne 17. éervence 2014, 6. j. KUZLf43114l2014. Zpfedloienych

dokumentﬁ vyplwé nésiedujici:
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Zadatei se dopisem ze dne 12. zéﬁ 2012 na zékladé lnfZ obrétij na Zlinsk?
kraj, 2a néji ve véci jednal Krajsky Elfad Zlinského kraje (déle téi jako "povinnjr
subjekt“), s iézdosti 0 poskytnuti informaci (povinnému subjektu byia Zédost doruéena
téhoi dne). Vtomto podénl’ iadatel poiadovaj poskytnuti nésledujjcich informaci
vtomto znéni, cituji:
v

,J\la zéldadé zékona c. 106/1999 8b., 0 svobodném pffstupu kinfonnacim

Zédém o informacf, jaké mfmofédné odmény dostafi vedoucfodboni, Feditei, hejtman
a néméstci hejtmana Krajského urédu Zﬁ nského kraje vie-tech 2008 a2 2012.
U kaidé odmény Zédém 0 struénj’! dﬁvodjejiho udé-Ienf a jeji vyéi.

Na tuto Zédost povinny subjekt reagoval 11m, 2e rozeslal dne 25. zéii 2012
dotéenym zaméstnancﬂm a funkcionéfﬂm k podpisu pfedem nafonnulovany
nesouhlas sposkytnutim osobnich (zdajﬂ (tyto podepsané prohlééeni jsou souéésti
spisu). Véichni dotéeni pracovnici pfedloiené prohlééeni podepsali, tj. ani jeden
zdotéenych pracovnﬂd] neposkytnul souhlas sposkytnutim osobnich Udajﬁ
v poiadované podobé.

Na zékladé téchto prohlééeni poskytnul dne 26. zézfi 2012 povinny subjekt
informace pouze 0 odménéch tykajicich se hejtmana a néméstkﬁ hBjUT18H6
Zlinského kraje, a to vtom rozsahu, 2e dotyéni iédné mimofédné odmény ve
siedovaném obdobi neobdrieli. Do zbytku poiadovanych informaci (tj. V956
mimofédnych odmén vedoucich odbori} a Feditele Krajského Ufadu Zlinského kraje)

vydal povinn? subjekt dne 26. zéFi 2012 romodnutf 0 éésteéném odmitnuti.

Vodﬁ vodnéni tohoto romodnuti povinnjr subjekt uvedl, 2e prévn na informace se
vtomto pfipadé dostalo do stfetu s prévem na ochranu soukromi. Povinnj? subjekt si
vyiéadai souhjas dotéenych osob s poskytnutim osobnich Udajﬁ l, avéak tento souhlas
nebyi ani vjediném pﬁpadé déln. Ztoho dﬁxvodu povinnj‘: subjekt vyuiil testu

proporcionality, aby tak vyfeéil kolizi zminénych zékladnich prév resp., které prévo

vtomto pfipadé by mélo ustoupit kterému. Povinny subjekt doéel knézoru, 2e
vdaném pf-Epadé pievaiuji negativni dopady zésahu do préva na ochranu soukromi

pfed nenapinénim préva na informace. Krajskj‘; Ufad Zlinského kraje se proto
romodnul neposkytnom poiadované informace.

Zadatel nesouhlasil se zpﬁsobem, jakﬁfm se povinny subjekt vypofédal sjeho
Zédosti a podai dne 8. fﬂna 2012 odvoléni proti pfedmétnému rozlwodnuti. Odvolatel
vném uvedl, 2e povinn? subjekt naprosto ignoroval rozsudek Nejvyééiho soudu (déle

jen ,,NSS“) 5 As 5712010 ze dne 2?. kvétna 2011 i rozsudek Krajského soudu v Bmé
29 A 4112011 ze dne 27. dubna 2012. Zadatel sohledem na citované rozhodnuti
nawhuje, aby nadfizeny orgén jeclnoznaéné pfikézal
poiadované informace v plnérn rozsahu poskytnout.

Ministerstvo

vnitra

jako

nadfizenj’;

orgén

povinnému

posoudilo

subjektu

némitky iadatele

a shledalo je dﬂvodnymi. Vydalo proto dne 5. iistopadu 2012 rozhodnuti, evidované
nadﬁzenym orgénem pod c':. j. MV-118934-21ODK-2012, kterym zuéilo rozhodnuti
povinného subjektu ze dne 26. zéfi 2012 0 éésteéném odmftnuti informaci a véc
vrétilo pwinnému subjektu, Zlinskému kraji, k novému projednéni. Ministerstvo vnitra
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se kriticky vyjédﬁlo krestriktivnimu zpﬁsobu, jakjzln si povinnj? subjekt vyloiil pojem

pfﬁemce vefejnych prostfedkﬁ a déle také kﬂéelové provjedenému testu
proporcionality, kter)? méi povinnému subjektu odpovédét na otéﬁu, které prévo
(zéxjem) je vtomto pfipadé pfednéjéi. Odvolaci organ taktéi potvrdil oprévnénost

némitek iadateie tYkajici se odpovidajicich soudnich roﬂwodnuti.

Povinnjj subjekt é-etfenou véc znovu projednal, a to se shodnj/m, vysiedkem.

Rozhodnutim povinného subjektu ze dne 22. listopadu 2012, f2. j. KUZL17299112012,

tak doélo kopétovnému éésteénému odmitnuti Zédosti

o informace ve stejném

rozsahu jako vpfedchozim romodnuti. Argumentace povinného subjektu nedoznala
zmén oproti pfedchozimu rozhodnuti. Povinny subjekt konstatoval, 2e se neztotoinil
s nézorem vjgédfenym v romodnuti NSS é. j. 5 As 5712010 — 79 ze dne 27. kvétna

2011. Povinny subjekt, kter)? své argumenty opiré i 0 ,,Metod1cké doporuéeni
Minfsterstva vnitra a Ufadu pro ochranu osobnfch Qdajl? k poskytovéni informaci
op1atech pracovnikd povinnych subjektﬁ podle zékona 0 svobodném pffstupu
kinformacfm", provedl novj’; test proporcionality, kdy véak dostateéné nepfihlédl
kvytkém adoporuéenim nadiizeného orgélnu.
Zadatel, nespokojen snovjirm roﬂwodnutim povinného subjektu, podal dne
7. prosince 2012 daléi, vtéto véci jii druhé, odvoléni (doruéeno povinnému subjektu
10. prosince 2012). Vném odvolatel opét iédé, aby nadﬁzenj? organ pfikézal
povinnému iadost nové vyﬁdit, tedy poiadované infonnace vplném rozsahu
poskytnout. Odvoléni spolu spﬁsluénym spisovym materiélem byio pfedloieno

dopisem ze dne 21. prosince 2012 nadfizenému orgénu - Ministerstvu vnitra
(doruéeno dne 28. prosince 2012). V prﬁbéhu romodovéni nadfizeného orgénu (tedy
pFedtim, nei byio toto rozhodnuti vydéno) dorufzil dne 8. iedna 2012 Zadatel skrze

povinnj? subjekt podélni nazvané ,.dop1nék kodvoféni proti rozhodnuti sp. zn.
KUSP/57672/2012/19LZ/Po, 6. j. KUZL/72991/2012“, které obsahovalo kopii
rozhodnuti NSS sp. zn. 1As 1691201229 dne 6. prosince 2012

Nadﬁ zeny orgén 0 odvoléni roﬂrodnul dne 7. Iedna 2013 shodné jako

vpfedeélych pfipadech - rozhodnuti povinného subjektu zruéil a vrétii knovému
projednéni. Nadﬁ zeny orgén opakované upozornil povinny subjekt na pfekonanj?
pfistup k § 8b |nfZ a upozornil na nedostatky vprovedeni testu pmporcionality. Déle
konstatoval, 2e povinny subjekt odmfté brét vpotaz vysledky mnohych soudnich
rozhodnuti vtéie véci i zévazny prévni nézor nadfizeného orgélnu. Povinny subjekt,
bez ohledu na nézor odvolacfrwo orgénu, vydal vtéto véci dne 28. ledna 2013 daléi
rozhodnuti, ve kterém opét odmftnui poskytnout informace, a to ve stejném rozsahu

jako vpfedchozich pﬁpadech. Povinny subjekt mimo jiné vyzdvihuje nélez Ustavnmo

soudu (publikovén ve Sbirce zékonﬁ pod é. 43/2012), ktery doélo ke zruéeni
ustanoveni trestnfrwo fédu tykajici se odposlechﬁl. Povinny subjekt také opakuje své
obavy o své zaméstnance, pakliie by doélo ke zvefejnéni poizadovanych infonnaci.

Zadatel se nespokojil srozhodnutlm povinného subjektu a pedal si dne
31.ledna 2013 daléi odvoléni. Povinny subjekt vsouladu se zékonem phdloiil
odvoléni Zadateie

spolu

soﬁginéqlem
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14. Unora 2013 nadﬁzenému orgélnu (doruéeno 18. Unora 2013). Nadfizen)? orgén,
Ministerstvo vnitra, konstatoval, 2e povinny subjekt neni ochoten nijak ustoupit
ze svého nézoru a rozmdnuti povinného subjektu prbto zruéil romodnutim é. j. MV 118934-10/ODK-2012 ze dne 25. Unora (prévni moci toto rozhodnuti nabyio
6. bfezna 2013).
Povinnjr subjekt, bez ohledu na prévni nézor nadﬁzeného orgénu, opét Zédost

éésteéné odmitnui rozhodnutim ze dne 20. bfezna 2013. Zadatel proti tomu podal

dne 22. bfezlwa 2013 daléi, jii étvrté, odvbléni. Odvoiéni spolu skompletnim
spisovym materiélem bylo zasléno odvolacim orgélnu dopisem ze dne 5. dubna 2013
(doruéeno 9. dubna 2013). Nadfteny orgén se kriticky vyjédfil ktvrzenim povinného
subjektu a svym rozhodnmim ze dne 17. dubna 2013 zruéil romodnuti povinného
subjektu. Ten zéwéry vyslovené nadﬁzenyln orgénem ignoroval a vydal dne
6. kvétna 2013 nové rozhodnuti 0 éésteéném odmftnuti. Zadatel se opét (popété)
odvolal a odvolacl’ orgén vydal dne 12. éervna 2013 nové romodnutl’ (6. j. MV 118934-141ODK-2012),

vnémi

znovu

vyjédﬁl

svﬁj

prévni

povinného subjektu zruéil a vrétil mu véc k novému projednéni.

nézor

a

rozhodnutj

Povinnj? subjekt pfevzal dne 27. éervna 2013 rozhodnuti odvolacfho orgénu
zedne 12.c';ervna 2013, é. j. MV - 118934-141ODK-2012, které naby10 prévni moci
dne 17. éenma 2013, a vydal dne 1. éervvence 2013 daléi (iii éesté) romodnuti
6.j.KUZL14267112013, sp. zn. KUSP15767212012fRLZ1Po. Vuvedeném rozhodnuti
povinnj’; subjekt zopakovai argumentaci zpfedchozich rozhodnuti, tedy pfevéiné,
2e neposkytnmrti informaci je ochranou soukromi élovéka podle Listiny zékladnich

prév a svobod a 2e povinn)? subjekt postupuje stejné jako ostatni Kraje. Proti tomuto
romodnuti podal Zadatel dne 8. éervence 2013 odvoléni, kde konstatuje, 2e povinny

subjekt nerespektuje judikaturu NSS ani romodnmrti nadﬁzeného sprévnilwo orgénu,
jimi je prévrwé vézén, a iédé, aby nadﬁzen)? orgén jednoznaéné pﬁkéza! povinnému
subjektu Zédost vyﬁdit, to znamené, pﬁkéza! povinnému subjektu poiadované
infonnace v pfném rozsahu poskytnout.

Na zékladé odvoténi odvolatele (které odvolaci orgén obdriel spoiu se
spisovym materiélem dne 23. éervence 2013) vydalo dne 30. Ezervence 2013
Ministerstvo vnitra rbmodnuti, C. j. MV-118934-171ODK-2012, vnémi jii p0 éesté
zopakovaio identicky prévni nézor kposkytovéni plati] a roﬂmdnutf povinného
subjektu zruéilo a nafidilo véc znovu projednat. Povinny subjekt tedy vydal nové
roziwodnuti, kde opét vywaci pro néj prévné zévamy nézor odvolaciiwo orgénu
atvrdi, 2e ochrana zaméstnancﬁ vefejného sektoru podle Ustavou a zékonem
é. 10112000 8b., je nad povinnosti poskytnout infonnace o jejich platech podle lnfZ.
Déle povinnjr subjekt uvedl, 2e vyéké. romodnuti rozéffeného senétu NSS ohledné

poskytovéni informaci opiate-ch zaméstnancﬁ vefejného sektoru. Odvolatel s1 na

zékjadé rozhodnmi povinného subjektu podal dne 22. srpna 2013 odvolani, vnémi

uvedl,

2e

rozhodnuti

povinného

a roﬂwodnutimi Ministerstva vnitra.

subjektu

je

vrozporu

splatnou judikaturou
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Ministershm vnitra bylo dne 10. zéfi 2013 pfedloieno povinnjivm subjektem
odvoléni Zadatele spolu so sprévnim spisem (pfipisem ze dne 5. zéFi 2013). Ve svém
vyjédfeni povinny subjekt konstatovai, 2e nesouhlasi shodnocenim pfipadu, jak jej
Zadatef uvedl ve svém odvoiénf, a navmuje, aby Ministerstvo vnitra odvo1én1
Zadatefe zamiﬂo a napadené rozhodnuti potvrdﬂo.

Ministerstvo vnitra nésledné vydalo dne 23. zéFi 2013 romodnuti, 6. j. MV-

118934-211ODK-2012, kde jii posedmé vyjédﬁlo svﬁj nézor, ktery je pro pourinny
subjekt zévaznﬁr, a opét poukézal na judikaturu NSS, od které se nehodlé odchjﬂit
azcela ji respektuje. Ztoho vyplyvé, 2e argumenty povinného subjektu, které stoji

vopozici ktétojudikatufe, nevnimé odvolaci orgénjako relevantni.

Povinny subjekt pFeVZaI dne 3. Fﬁna 2013 rormodnuti odvolacﬂwo orgénu

ze dne 23. zéfi 2013 rozhodnuti, é. j. MV-118934-211ODK-2012, které nabylo prévni
moci dne 25. za"r'|' 2013, a vydal dne 8. Fina 2013 daléi (jii osmé) romodnuti
c':.j.KUZL16509312013, sp. zn. KUSP15767212012RLZ1Po. Vuvedeném rozhodnuti
povrinny subjekt zopakoval argumentaci zpfedchozich rozhodnuti, tedy pfevéliné,
2e neposkytmrti informaci naplﬁuje préva obéanli podle 6|. 7 a 4 Listiny zékladnich
prév. Proti tomuto rozhodnuti podal iadatel dne 15. fﬁna 2013 odvoléni, kde
konstatuje, 2e povinnj’: subjekt nerespektuje judikaturu NSS ani rozhodnuti
nadfizeného sprévniho orgénu.
Ministerstvu vnitra byio dne 31. fﬂna 2013 pfedloieno povinnj/m subjektem
odvoléni Zadatele spolu se sprévnim spisem (pfipisem ze dne 29. Fﬁna 2013, 6. j.
KUZL16956712013). Ve svém vyjédfeni povinnj? subjekt konstatoval, 2e nesouhlasi
shodnocenfm pffpadu, jak jej Zadatel uved! ve svém odvoléni, a navrhuje, aby

Ministerstvo vnitra odvoiéni 2adate1e zam1t1o a napadené rozhodnuti potvrdilo.

Ministerstvo vnitra poté vydalo dne 13. Iistopadu 2013 romodnuti, Ez. j. MV118934-23110DK-2012, kde jii poosmé vyjédfilo svﬁj nézor, kter)? je pro povinnj’:
subjekt zévamjr, a opét poukézalo na judikaturu NSS, od které se nehodlé odchﬂwlit
azcela ji respektuje. Ztoho vyplyvé, 2e argumenty povinného subjektu, které se
pokouéeji vyvrétit tuto judikaturu, povaiuje odvolaci orgén za dostateéné
pfesvédéivé pro odchjrleni se odjudikatury Nejwééifn sprévniho soudu.
Povinnj? subjekt pfevzai dne 18. listopadu 2013 rozhodnuti odvolacﬂwo orgénu
zedne 13. listopadu 2013 rozhodnuti, é. j. MV-118934-23lODK-2012, které nabyio
prévni moci dne 18. listopadu 2013, a vydal dne 2. prosince 2013 daléi (jii devété)
rozhodnuti 6.j.KUZLl76423I2013, sp. m. KUSP15767212012iF€LZ1Po. Vuvedeném
rozhodnuti povinng? subjekt zopakoval argumentaci zpfedcmzkzh romodnuti
po obsahové vécné strénce, tedy pfevéhé, ieprévo na informace ustupuje pfed

prévem na ochranu soukromi a osobnich Udajﬂ a pokud neni explicitné zékonem
stanovena povinnost iédané informace poskytovat, tak povinnj? subjekt nevidi prévnf
rémec, ktery’! jejich poskymuti umoiﬁovat. Proti tomuto rozhodnuti podal iadatel dne
16. prosince 2013 odvoléni, kde konstatoval, 2e povinnj? subjekt nerespektuje
judikaturu NSS ani pfedchozi ro-zhodnuti nadffzeného sprévniho orgénu v dané véci.
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Ministerstvu vnitra bylo dne 30.
subjektem odvolénf iadatele spolu se

prosince 2013 pfedloieno povinnym
sprévnim spisem (pﬁpisem ze dne

19. prosince 2013, c':. j. KUZL/8077212013). Ve svém vyjédfeni povinny subjekt opét

konstatovai, 2e nesouhlasf shodnocenim pfipadu, jak jej Zadate! uved! ve svém

odvo1én1, a navrhuje, aby Ministerstvo vnitm odvolénf iada1e1e zam1t10 a napadené
rozhodnutf potvrdﬂo.

Ministerstvo vnitra nésledné vydalo dne 9. ledna 2014 rozhodnuti, é. j. MV-

118934-251ODK-2012, kde jii podevété vyjédﬁlo svﬁlj nézor, kterj’! je pro povinnj?
subjekt zévamy, a opét jako hlavni argument vyuiilo zévéry judikaturu NSS.
Argumenty povinného subjektu, které odporovalytélo jkldikatufe, nepfijal odvbjaci
orgén jako dostafzujici.
Povinny subjekt pfevzal dne 20. Iedna 2014 romodnuti odvolacﬂwo orgénu
zedne 9. ledna 2014 rozhodnuti, ('3. j. MV-118934-2510DK-2012, které nabyio prévni
moci dne 16. ledna 2014, a vydal dne 28. leclna 2014 daléi (jii desété) rozhodnuti
r':.j. KUZL1532412014, sp. zn. KUSP/57672120121RLZ1Po. Vuvedeném romodnuti
povinny subjekt de facto zopakovai argumentaci zpfedchozich rozhodnuti. Pfevéiné

vyvraci pouiiti judikatury NSS na Feéenj? pfipad a polemizuje spouiitim deﬁnice

“pﬁjemce vefejnych prostiedkﬁl“ tak, jak ho pﬁpouéti judikatura NSS. Proti tomuto
romodnuti podai Zadatel dne 30. ledna 2014 odvoléni, kde konstatuje, 2e povinny

subjekt nerespektuje judikaturu NSS ani romodnuti nadfteného sprévniho orgénu.

Ministerstvu vnitra byio dne 17. (more 2014 piedloieno povinnym subjektem

odvoléni iadatele spolu se sprévnim spisem (pfipisem ze dne 12.1Jnora 2014, é. j.
KUZL1937512014). Ve svém vjdédfeni povinny subjekt konstatoval, 2e nesouhfasf
shodnocenfm pffpadu, jak jej Zadate! uvedr‘ ve svém odvo1én1, a navnﬁuje, aby
Ministerstvo vnitra odvolénf Zadate-‘e zam1t10 a napadené rozhodnutf potvrdifo.
Dne 28. Unora 2014 vydalo Ministerstvo vnitra rozhodnuti, é. j. MV-118934281ODK-2012, kde jii podesété vyjédfilo svﬂj nézzor, ktery je pro povinnjv subjekt
zévazny, a opét jako hlavni argument vyuiilo zévéry judikatury NSS. Argumenty
povinného subjektu, které sméFuji proti ustélené judikatufe, opét odvoiaci orgén
odmitl jako nerelevantni.
Povinny subjekt pfevzal dne 5. bFezna 2014 romodnwi odvolacfho orgénu

zedne 28. Unora 2014 rozhodnuti, é. j. MV-118934-281ODK-2012, které nabylo
prévni moci dne 10. Unora 2014, a vydal dne 19. bfezna 2014 daléi (jiijedenécté)
romodnuti 6.j.KUZL/1696612014, sp. zn. KUSP157672120121RLZ/Po. Vtomto
rozhodnuti povinny subjekt de facto zopakoval argumentaci zpfedchozich
rozlmodnuti. Pievzéiawé nesouhlasi sprévné zévaznym nézorem odvblacmo orgénu,

vyvraci pouiiti judikatury NSS na Feéenj’; pﬁpad. Poskytnuti iédanych informaci
povaiuje za neﬂstavni a vrozporu splatnymi prévnimi pFedpisy, véemé zékoniku

préce, zékona o Ufednicich Uzemnich samosprévnjrch ceikﬁ atd. Proti tomuto
rozhodnuti podal iadatel dne 1. dubna 2014 odvolénl’, kde konstatovai, 2e povinn)?

subjekt nerespektuje judikaturu NSS ani romodmnti nadfizeného sprévnjkwo orgénu.
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Dne 29. dubna 2014 vydalo Ministerstvo vnitra rozhodnuti, é. j. MV-118934-

351ODK-2012, kde jii pojedenécté vyjadfilo svﬁj nazor, kterj? je pro povinny subjekt

zavazrw, a opét jako hlavni argument vyuiilo zavéry judikatury NSS. Argumenty
povinneho subjektu, které sméfuji proti ustalené judikatufe, opét odvolaci organ
odmitl jako nerelevantni.
Povinny subjekt prevzal dne 5. kvétna 2014 rozhodnuti odvolacho organu
ze dne 29. dubna 2014 6. j. MV-118934-35lODK-2012, které nabyio pravni moci dne

12. kvetna 2014, a vydal dne 19. kvétna 2014 daléi (jii dvanacté) rozhodnuti
6.j.KUZLl28964/2014, sp. zn. KUSPl57672f2012ll§LZlPo. Povinnj? subjekt znovu
vodﬁvodneni rozvinul polemiku sdoposud konstantnj judikaturou NSS, se kterou

nesouhlasi. Poskytnuti iadanych informaci povaiuje za neustavni a vrozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, véetné zakonﬂw prace a daléich zakonﬁ. Proti tomuto
roﬂwodnuti podal iadatel odvolani ze dne 20. kvétna 2014, které byio dodano téhoz‘:

dne do datové schranky povinneho subjektu. Zadatel konstatuje, 2e povinnj? subjekt
nerespektuje judikaturu NSS ani rozhodnuti nadﬁzeného spravnﬂwo organu.
Dne 13. éervna 2014 vydalo Ministerstvo vnitra romodnuti, 6. j. MV-118934371ODK-2012, kde jii podvanécté vyjadfilo svﬁj nézor, kter? je pro povinnj: subjekt
zavazny, a opét jako hlavni argument vyuiilo zavéry judikatury NSS. Argurnenty

povinného subjektu, které sméfuji proti ustalené judikatufe, opét odvolaci organ

odmitl jako nerelevantni.

Povinny subjekt prevzal dne 19. éervna 2014 rozhodnuti odvojacﬂwo organu

ze dne 13. éervna 2014 é. j. MV-118934-3710DK-2012, které nabylo pravni moci dne

16. éervna 2014, a vydal dne 30. éervna 2014 daléj (iii tfinacte) roﬂwodnuti
6.j.KUZL/28964/2014, sp. zn. KUSP157672120121|§LZ1Po. Povinny? subjekt znovu
vodﬁlvodnéni rozvinul polemiku sdoposud konstantni judikaturou NSS, se kterou
nesouhlasi. Poskytnuti iadanych informaci povaiuje 2a neustavni a vrozporu
spiamymi pravnimi pfedpisy. Proti tomuto rozhodnuti podal iadatel odvolani ze dne
4. éervenoe 2014, které bylo dodano téhoi dne do datové schranky povinneho

subjektu. Zadatel konstatuje, 2e povinnjr subjekt nerespektuje judikaturu NSS ani
rozhodnuti nadfteného spravnho organu.

Povinnjr subjekt pfedal nadfizenému organu kvyfizeni odvoiani pfipisem ze
dne 17. éervence 2014, é. j. KUZL14311412014, ve kterém shrnul dosavadni priibéh
vyﬁzovani éadosti o informace a navrhl nadfizenému organu, aby odvolani iadatele

zamitl a napadene rozhodnuti potvrdil.

Ministerstvo vnitra dovodilo svou vécnou pﬁsluénost krozhodnuti opodaném
odvoléni, a to spfihlédnurtim kpfedmétu iadosti, resp. k povaze poiadovanych
informaci (dotazy tykajici se personalnich zaleiitosti Zlinského kraje, zejmena
odménovani jeho vedoucich zaméstnancﬁl zafazenych do Krajského ufadu —
konkrétné vedoucabh odboril Krajského dradu a Fedi-tele Krajskéhc) Ufadu), jei
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nepochybné spadaji do samostatné pﬁsobnosti kraje. Vtéto souvislosti je tFeba
sohledem na ustanoveni § 178 odst. 1 spravnﬂwo Fadu ve spojeni s§94 odst. 1
zakona o krajich konstatovat, 2e nadftenvm organem kraje je Ministerstvo vnitra.
Ministerstvo vnitra dale konstatuje, 2e odvolanj bylo podano voas, tj. ve ihﬁrté
stanovené v§ 83 odst. 1 spravnmo Fadu ve spojeni s § 20 odst. 4 lnfZ. Napadené
rozhodnuti bylo dodano do datové schranky iadatele dne 19. kvétna 2014, pfiéemi
Zadatel se do datove schranky pFihlasil dne 20. kvétna 2014 a tento den mu tedy byio
napadené romodnuti doruéeno. Odvolani pak dodal do datové schranky povinného

subjektu téi 20. kvétna 2014.

Odvoiani rovnéi obsahuje véechny zakonem poiadované naleiitosti (srov.

§ 37 a § 82 odst. 2 spravnﬂwo Fadu).

Nadﬂ zenv organ samostatné nevyzyval odvolatele kvyjadreni se kpodkladﬁm
krozhodnuti, nebot’ jeho odvoiani vyhovél vplném rozsahu (§ 36 odst. 3 sprévniho
fadu).

Nasiedné Ministerstvo vnitra pfedwumalo napadene romodnuti, a to
zhlediska jeho souladu spravnimi predpisy a vrozsahu namitek odvolatele doélo
kpfezkumu jeho spravnosti (srov. ust. § 89 odst. 2 spravnilwo fadu). Ministerstvo
vnitra dale konstatuje, 2e napadené romodnuti povinného subjektu obsahuje

veékeré formalni naleiitosti stanovené spravnim Fadem pro spravn1rozhodnut|'(srov.
ust. § 68 spravniho Fadu).

Vzhledem ktomu, 2e argumentace povinného subjektu nepfinaéi nova
stanoviska vporovnani s predchozimi dvanacti rozhodnutimi povinného subjektu, tak
je nadftenv spravni organ nucen opét odkazat na sva predchozi rozhodnuti (c. j.

MV-118934-21ODK-2012, c. j. MV-118934-51ODK-2012, o. j. MV-118934-101ODK2012, é. j. MV-118934-12/ODK-2012, C. j. MV-118934-141ODK-2012, é. j. MV118934-17/ODK-2012, o. j. MV-118934~21/ODK-2012, c. j. MV-118934-231ODK2012, c';. j. MV-118934-251ODK-2012, é. j. MV-118934-28fODK-2012 c':. j. MV118934-35/ODK-2012 a é. j. MV-118934-371ODK-2012). Vtéchto rozhodnutich jiz‘:
vyjadril nadfizeny organ pro povinnv subjekt pravné zavaznv nazor voetné
podrobného odﬁvodnéni, kterjr ovéem povinnj? subjekt opakované odmfta
respektovat, aékoliv mu vtomto zakon nedava iadnou moinost se odchylit od jasné
vysloveného pravnmo nazoru nadfizeného spravnﬂwo organu.

Zuvedeného vyplvva, 2e argumenty vnapadeném rozhodnuti nijak
nevyvraci
prevainé aplikaci ustalené judikatury Nejvyééﬂ wo spravnfrwo soudu na Feéenou Zadost
o poskytnuti infonnaci, z n12 odvolaci organ pfevainé éerpa.
Nadrizeny organ setrvale povaiuje za dostateoné prokazané (v ramci
argumentace v uvedenvch dvanacti pfedchozich rozhodnuti odvolaciho organu
v dané véci), 2e argumentace povinného subjektu neni spravna.
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Odvolaoi organ po provedeném pfeﬂwmu postupu povinného subjektu
apo prostudovani spisové dokumentace dospé! kzavéru, 2e povinnv subjekt
nerespektoval pﬁ vyﬁzovani iadosti odvolatele zakon, nebot‘ vyjmul zinfonnaoni
povinnosti informace, jejichi poskytnuti lntZ neomezuje.

Zvvée uvedenvch dfrvodﬁ je nucen odvolaoi organ konstatovat, 2e napadené

rozhodnuti povinného subjektu neni v souladu se zakonem.
IV.

Ministerstvo vnitra sohledern na vjrée uvedena tvrzeni romodlo tak, jak je

uvedeno ve vvroku tohoto rozhodnuti.

Pouéeni o opravné-m

prostFedku:

Proti tomuto rozhodnuti se podle § 91 odst. 1 spravnilwo Fadu, ve spojeni

s§ 20 odst. 4 lntZ, nelze odvoiat.

tng. Marie Kostruhova
Otisk afednmo razftka

Feditelka odboru

podepséno elektronioky

Rozdélovnjk:

1. Stejnopis rozhodnuti bude (po nabyti prévni moci s vyznaéenirn doloiky pravni moci)
doruéen spolu se spisovvm materialem do vlastnich rukou (s dodejkou) povinnému
subjektu — Zlinskému kraji, Krajskému llfadu Zlinského kraje, Odboru Fizeni iidskych
zdrojﬁ, t1. Tomaée Bati 21, 761 90 Zlin; k sp. zn. KUSP/57672/2012/ﬁ LZ/Po.
2. Stejnopis rozhodnuti bude doruéen prostfednictvim systému datovyoh schranek
povinnému subjektu — Zlinskému kraji, Krajskému tlfadu Zlinského kraje, Odboru Fizeni
Iidskych zdrojﬁr, t1. Tomaée Bati 21, 761 90 Zlin; k sp. zn. KUSP/57672/2012/1§’LZ/Po (ID
DS: sosbwku)
3. Rozhodnuti bude doruéeno prostfedniotvim systému datovych schranek odvolateli — tng.
Ludku Madérovi, bytem tF. 2. kvétna 4098, 760 01 Z||'n (ID DS: qnpb248).
4. Stejnopis rozhodnuti zﬁstéva souéastf kopie spisu uloiené u ivinisterstva vnitra.
Vyﬁ zuje: Mgr. Martin Vaéica
tel. 6.:
974 816 485
e-mail:

n1artin.vasica@mv~cr.oz

