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ROZHODNUTi
Krajsk)? Ezfad Zlinského kraje, Odbor fizeni lidskych zdrojﬁ, jako orgén pfisluény podle § 67
odst. 1 pism. g) zékona 0. 12912000 8b., 0 krajich, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬂ (déle jen
"zékon 0 krajich“), a jako povinny? subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zékona E. 10611 999 8b.,
o svobodném pfistupu k informacirn, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬂ

(déie jen "zékon

0 svobodném pfistupu k informacim" nebo ,,lnfZ“), vydévé ve smyslu § 15 odst. 1 lnfZ ve véci
Zédosti Ing. Lucfka Madéry, nar. 12. 4. 1943, bytern ti". 2. kvétna 4098, 760 01 Ziin,
doruéené dne 12. 9. 2012. 0 poskytnuti informaci 0 vyéi mimdédnych odmén, které dostaii:

a) vedouci odborﬁ Krajského sifadu Zlinského kraje,
b} Feditel Krajského Ufadu Zlinského kraje,
c) hejtman Zlinského kraje a
d) néméstci hejtmana Zlinského kraje
v letech 2008 azi 2012
t0t0 rozhodnuti:

Zédost pana Ing. 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. 10112000 5b., o ochrané osobnich ﬂdaj ﬁl,ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ,
Ezésteéné odmité v bodech a) a b}.

Krajsky UT-ad Zlinského kraje
tr‘. Toméée Bati 21
761 90 21in

|co¢ 70091320

tel; 5?? 043 111, fax: 5T7 043 202
e-mail: pociatelna@kr~zlinsky.cz, Mvwnkr-zlinskynz

II Krajsky’ ﬁfad
Zlinskéhu kraje

Odfrvodnénf:
I.

Dne 12. 9. 2012 obdriel Krajskg? UFad Zlinského kraje (déle jen ,,krajsk3} Ufad“ nebo “povinnﬁ/
subjekt“) iéadost pana Ing. Lucfka Madéry (déle jen niadatel") 0 poskytnuti informaci. Zadatel
poiadoval informace 0 vyéi mimofédrwch odmén, které dostali vedouci odborﬁ a Feditel
Krajského ufadu Zlinského kraje, a déle hejtman a nérnéstci hejtmana Zlinského kraje
v Ietech 2008 a2 2012. U kaidé odmény iédai 0 uvederu’ struéného dﬁvodu jejiho udéleni
ajeji vyée.
Krajskjz UFad je ve srnyslu § 2 odst. 1 zékona 0 svobodném pFiStUpU k informacim subjektem
povinnj/m zvefejﬁovat a poskytovat informace vztahujicn’ se kjeho pfxsobnosti. Vdaném
pﬁpadé je tedy povinn§m subjektem kposkytnuti informaci na zékladé iédosti iadatele
ze dne 12. 9. 2012. lnformace poiadované iadatelem jsou informace. které se vztahuji
k pfxsobnosti 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

DOZBGOVSHYCH iadateiem. Jedné se 0 zésah do jejich osobnich prév, do Ustavné zaruéeného

préva na soukromi a jeho ochranu. Déle vyjédfili obavu, 2e by Udaje mohiy byt zneuiity
pro pfipadnou diskreditaci jejich osoby. Zédost krajskj/ UFad vyfidii tak, 2e vydal dne

26. 9. 2012 rozhodnuti 0 odmftnutn’ éésti Zédosti, a t0 Udajﬁ 0 vyéi mimofédnych odmén
vyplacenych vedoucim odborﬁl a Fediteli Krajského Ufadu Zlinského kraje v letech 2008
a2 2012. Vostatnim Zédosti iadatele vyhovél a poskytl mu lnformace o vyéi mirnofédnjwch

odmén poskytnutych hejtmanovi a néméstkﬁm hejtmana Ziinského kraje. Proti rozhodnuti
oodmitnuti éésti Zédosti podal iadatel odvoléni, 0 némi rozhodlo Ministerstvo vnitra
rozhodnutim ze dne 5. 11. 2012. é. j. MV-118934-2fODK-2012 tak, 2e rozhodnuti
0 éésteéném odmitnuti iédosti zruéilo a véc vrétilo k novému progédnéni. Krajskému Ufadu
bylo vytknuto, 2e nesprévné vyloiil pojem “pfijemci vefejnych prostfedkfz“ ve smyslu § 8b

odst. 1 zékona 0 svobodném pfistupu k informacim. Krajsk}? Llfad byl taktéi upozornén, 2e
test proporcionaiity provedl nesprévné a Uéelové. Déle bylo poxdnnérnu subjektu vytknuto, 2e

pfi formulovéni svjzch zévérﬁ nevzal dostateéné v Uvahu véechny rozhodné skuteénosti,
zegména tjrkaj§ci se rozhodnuti Nejvyééfho sprévniho soudu.

V névaznosti na rozhodnuti odvolaciho orgénu krajsky UFad vydal dne 22. 11. 2012 daléf
rozhodnuti 0. j. KLJZLJ72991l2012, v némi znovu proved! test proporcionality. Na zékladé

provedeného testu proporcionality krajsk)? Ufad Zédost iadaiele éésteéné odmiti.
S rozhodnutim krajského Ufadu se iadatel neztotoinil a poclal proti nému dne 7’. 12. 2012
véasné odvoiéni. Zadatel se domnival, 2e krajsk)? Gfad opét nerespektoval nézor

nadfizeného orgénu a s hodnocenim celé zéleiitosti krajskym Ufadem tedy nesouhlasil.
Dne 27. 12. 2012 iadatel svoje odvoléni jeété doplnil 0 kopii rozhodnuti Nejvyééiho
sprévniho soudu, sp. zn. 1 As 16912012 ze dne 6. 12. 2012. Ministerstvo vnitra sv§zm
rozhodnutim c':. j. MV-118934-5IODK-2012 Ze dne 7. 1. 2013 vj/ée uvedené rozhodnuti
krajského LTfadu jakoito povinného subjektu zru§i¥0 a véc vrétilo krajskému Ezfadu k novému
projednéni

svytkou

nesprévné

rozhodnuti nejvyééich soudﬁl.

provedeného

testu

proporcionality

a

nerespektovéni

Krajsky Ufad se tedy véci znovu zabyval a na zékiadé posouzem’ 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 C. j. Mv-118934-10fODK-2012 tak, 2e rozhodnuti povinného subfektu zruéilo

a véc mu vrétilo k novému projed néni.
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V névaznosti na toto rozhodnuti Ministerstva vnitra krajskjr Ufad vydai dne 20. 3. 2013 dalsi
rozhodnuti 6. j. KUZL!16998:’2013. v némi opétovné dospél k zévéru, 2e poskytnuti
informaci poiadovanych iadatelem by znamenalo zcela nepfiméfeny? zésah do Ustavné
zaruéenvch prév dotéenvch osob na ochranu soukromi a osobrdch Udajﬁ l, a iédost iadatele
tak éésteéné odmitl. S rozhodnutim krajského Ufadu se iadatel neztotoinil a podal proti
nému dne 22. 3. 2013 véasné odvoléni. Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim 6. j. MV118934-12iODK-2012 ze dne 17. 4. 2013 vjrée uvedené rozhodnuti krajského ﬂfadu jakoito
povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo krajskému Lifadu k novému projednéni s tim, 2e
povinnj: subjekt stavi své vlastnf zéjmy nad dodriovéni zékonného postupu.
Rozhodnutim é. j. KUZLJ28250i2013 ze dne 8. 5. 2013 kra}sk§ UFad opétovné rozhodl
0 éésteéném odmitnuti informaci. Proti tomuto rozhodnuti podai Zadatel dne 13. 5. 2013
véasné odvoléni. Ministerstvo vnitra svvm rozhodnutim 6. j. Mv-118934-14fODK-2012
ze dne 12. 6. 2013 vvse uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoito povinného subjektu
zrusiio a véc vrétilo krajskému UFadu knovému projednéni stim, 2e povinnv subjekt
opakované nerespektuje nézor nadﬁzeného orgénu a nejvyésich soudfl.
Krajsky UFad se tedy véci opétovné zabyval a dne 1. Y. 2013 Zédost éésteéné odmitl. Proti
rozhodnuti podal iadatel dne 8. T. 2013 odvolélni. O podaném odvolélni rozhodlo
Ministerstvo vnitra dne 30. T. 2013 rozhodnutim é. j. MV-118934-1WODK-2012 tak, 2e
rozhodnuti povinného subjektu zrusilo a véc mu vrétilo k novému projednéni.
Krajskv Ufad vydal dne 16. 8. 2013 rozhodnuti 0. j. KUZLf53524f2013, ktervm rozhodl
0 éésteéném odmitnuti informaci. Proti tomuto rozhodnuti poclai iadatel dne 22. 8. 2013
odvoiéni. Nésledné rozhodlo Ministerstvo vnitra dne 23. 9. 2013 rozhodnutim é. j. MV118934-21fODK-2012, ktervm rozhodnuti povinného subjektu zruéilo a véc vrétilo k novému
projednéni.
Rozhodnutim é. j. KUZU65093f2013 ze dne 8. 10. 2013 krajskv Ufad opétovné rozhodl
0 ééusteénérn odmitnuti informaci. Proti tomuto rozhodnuti podal Zadatei dne 15. 10. 2013
véasné odvoiéni. Ministerstvo vnitra svvm rozhodnutim E2. j. MV-118934-23fODK-2012
ze dne 13. 11. 2013 vyse uvedené rozhodnuti krajského Ufadu jakoito povinného subjektu
zruéilo a véc vrétilo krajskému Ufadu knovému projednéni stim, 2e povinny subjekt

opakované nerespektuje zékon.

Vnévaznosti na rozhodnuti Ministerstva vnitra krajskv Ufad vydal dne 2. 12. 2013 dalsi

rozhodnuti ('3. j. KUZLf76423i2013, vnémi opétovné dospél kzévéru, 2e poskytnuti
informaci poiadovanych iadatelem by znamenalo zcela nepﬁméfenj: zésah do Ustavné
zaruéenvch prév dotéenvch osob na ochranu soukromi a osobnich Udajﬁ , a iédost iadatele

tak éésteéné odmitl. S rozhodnutim krajského lifadu se iadatel neztotoinil a podal proti
nému dne 16. 12. 2013 véasné odvoléni. Ministerstvo vnitra svym rozhodnutim é. j. MV118934-25fODK-2012 ze dne 9. 1. 2014 vvse uvedené rozhodnuti krajského UFadu jakoito
povinného subjektu zrusilo a véc vrétilo krajskému ufadu k novému projednéni s tim, 2e
povinny subjekt nerespektuje zékon.
Na zékladé opétovného projednéni vydal krajskjr 0‘r'ad dne 28. 1. 2014 rozhodnuti
0.]. KUZL1F5324i2014, kterym izédost éésteéné odmitl. S rozhodnutim krajského Ufadu se
iadatei neztotoinil a podal proti nému dne 30. 1. 2014 véasné odvoléni. Ministerstvo vnitra
svfrm rozhodnutim 0. j. MV-118934-28fODK-2012 ze dne 28. 2. 2014 vvse uvedené
rozhodnuii krajského Ufadu jakoito povinného subjektu zrusilo a véc vrétilo krajskému Ufadu
k novému projednéni s tim, 2e jeho argumentace odporuje judikatufe Nejvyséiho sprévnfho
soudu.
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Krajskjr Lifad se iédosti opétovné zabvval a dne 19. 3. 2014 vydai rozhodnuti 6.].

KUZLf1696ﬁ f2014, sp. Zn. KUSPf578T2f2012iFlLZfPo, ve kterém poskytnuti irsformaci
éésteéné odmitl. Zadatei podai proti tomuto rozhodnuti dne 1. 4. 2014 véasné odvoléni.

Nésledné Ministerstvo vnitra svvm rozhodnutim 6.}. MV-118934-35fODK-2012 2e dne 29. 4.
2014 rozhodnuti krajského Ufadu zrusito a vrétilo knovému projednéni stim, 2e jeho
argurnentaoe neni sprévné a 2e nerespektuje zékon 0 svobodném pristupu k informacim.

V névaznosti na toto rozhodnuti Ministerstva vnitra krajskv Grad vydal dne 19. 5. 2014 dalsi
rozhodnuti 0. j. KUZLf28964f2014 a iédost Zadatele éésteéné odmitl. Proti
tornuto rozhodnuti krajského Ufadu podal iadatel véasné odvotém’. Ministerstvo vnitra svvm
rozhodnutim 0. j. MV-118934-3?fODK-2012 ze dne 13. 6. 2014 vvse uvedené rozhodnuti
krajského Ufadu jakoito povinného subjektu zrusilo a véc vrétilo krajskému Uiadu k novému

projednéni.

Krajskv Ufad se iédosti opétovné zabyval a dne 30. 6. 2014 vydal rozhodnuti 0.j.
KUZLl39017!2014,_ sp. zn. KUSPI57672f2012IF2LZfP0, ve kterém poskytnutl’ informaci

éésteéné odmitl. Zadatel podal proti tomuto rozhodnuti dne 4. T. 2014 véasné odvoléni.

Nésledné Ministerstvo vnitra svvm rozhodnutim 0.]. Mv-118934-40fODK-2012 ze dne 4. 8.
2014 rozhodnuti krajského Ufadu zruéilo a vrétilo k novému projednéni s tim, 2e povaiuje za
dostateéné prokézané. 2e argumentace povinného subjektu neni sprévné.

Na zékladé rozhodnuti Ministerstva vnitra jakoito odvoiac£ho orgénu se povinny subjekt
Zédosti opétovné zabvvai a dospél k nésledujicim zévérﬁ m:
Nejprve je tFeba konstatovat, 2e krajskv Ufad respektuje nézor Ministersiva vnitra ooby
nadFizeného orgénu, stejné jako respektovai jeho nélzor obsaienv ve véeoh jeho

pfedchozioh rozhodnutich o odvoléni, nicméné se s nirn i nadéle neztotoiﬁuje a nemﬁie tak
bez zmény okolnosti. 2a ktervch uéinil véechna pfedchozi rozhodnuti a za stejného prévniho

stavu, dojit k jinvm zéivérfzm, nei ke kterjrm dospél pii pfecieslém rozhodovéni o véci.

Vvchozi stav, kterv je tFeba posoudit, se nezménil. I nadéle zcie existuje zcela oéividnv strei
dvou Ustavnich prév, a to préva na ochranu soukromi (él. 10 Listiny zékladnich prév a
svobod, déie jen ,,Listina“) a préva na informace (él. 1T Listiny). Pokud k takovému stFetu
dojde, nelze dét bez daléiho pFednost jednomu z téchto prév pFed druhvm bez posouzeni
vsech okolnosti konkrétniho pFipadu. Je tFeba pfedevsim pfihlédnout k vﬁli samotnvch osob,
jii se poiadované inforrnace tvkay‘. Jak vyplvvé i z "Metodického dopowéeni Ministerstva
vnitra a Uiradu pro ochranu osobnich ddajf: k poskytovéni informaci o platech pracovnikfi
povinnvch subjektﬁ podle zékona o svobodném pfistupu k informacim", je otézka souhlasu 0i
nesouhlasu nositele Eidajfi pomémé vvznamnéi, nebot‘ urﬁuje daiéi postup povinného
subjektu. V pfipadé souhlasu nemé povinnjr subjeki dﬁvoci poskytnuti informace odmitnout a
mél by villi toho, koho se osobni Lidaje tvkaji, respektovat, i kdyby se jeho nézor lisii.
Nicméné v pripadé, 2e osoba, které je nositelem téchto Lldaji], svfzj souhlas neposkytne,
popf. vyjédri svﬁj nesouhlas. je tfeba pristoupit k provedeni testu proporcionality. Pro Uplnost
je nutné zdfiraznit, 2e se krajskv Lifad osob, vfiﬁi nirni iédost srnéFuje, na jejich postoj
dotézal. a jak Ize doloiit ze spisové dokumentace, vyslovily véechny stimto poskyinutim
nesouhlas.
Jisty? mantinel pro zpracovéni osobnich Udajlfi bez souhlasu subjektu téchto Udajﬁ l Ize také
spatrovat v ustanoveni § 5 odst. 2 pism. f) zékona 0. 10112000 8b., 0 ochrané osobrzfch
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Endajﬂ , ve znéni pozdéjsich predpisﬁi, kde se uvédi, 2e sprévce osobnich odajﬁ mfsie
zpracovévat (tedy i poskytovat) osobni ﬁdaje bez souhlasu subjektu Udajﬁ , pokud poskytuje
osobni Udaje 0 vefejné Ezinné osobé, funkcionéﬁ 0i zaméstnanci veFejné sprévy, které
vypovidaji o jeho vefejné anebo Ufedni éinnostf, o jeho funkénim nebo pmcovnim zafazeni.
Pod takto vymezenv rozsah lze jen téiko podfadit oblast odméﬁovéni ve vefejné sprévé,

nebot’ takové informace se jii nachézi za hranici tohoto pojeti. Pokud by villi zékonodérce
bylo zpracovévat (a tedy i poskytovat) bez jejich souhlasu osobni Ezdaie zaméstnancﬁi
verejné sprévy vypovidajici také o platovvch pomérech téchto osob, jisté by to vzhledem
k tak zévainérnu zésahu do jejich soukromi uéinil v této 6i jiné prévni normé zpﬁsobem zcela
jednoznaénvm. Takovv jednoznaénv zémér zékonodérce omezit v tomto smyslu prévo na
soukromi uréité skupiny osob pouze z diivodu, 2e jejich prijmy ze zéwisié éinnosti plynou
zveiejnvch zdrojEi, se vsak nenachézi ani vtomto ani vjiném zékoné, i kdyi je jasné
stanoveno, 2e ,,meze zékladnich prév a svobod mohou bvt za podminek stanovenvch
Listinou upraveny pouze zékonem“ (01. 4 odst. 2 Listiny). Zcela jasné stanovisko nelze
vyvodit ani z ustanoveni § 8b zékona 0 svobodném pfistupu k informacim. ktery? predstavuje
stéiejni oporu pro zasténce poskytovéni informaci 0 platech a odménéch zaméstnancﬁ
verejné sprévy, predevéim ve spojeni sjudikaturou Nejvyssiho sprévniho soudu (déle jen
,,NSS").
Krajskv {Rad se vsak neztotoiﬁuje s extenzivnirn vjkladem NSS, ktery za pfijemce verejnvch
prostiedkﬁ povaiuje bez vvjimky téi zaméstnance, jemui je odména za préci (pier)

vypfécena z vefejnych rozpoétd (viz 6. j. 5 As 57/2010-79 ze dne 2?. 5. 2011), nebot’ jak je

uvedeno vyse, se jedné 0 takovy zésah do Ustavou chrénéného préva, 2e jeho
jednoznaénost musi jasné vypivvat ze samotného zékona, nikoliv pouze z vvkiadu soudu. i
kdyby se jednalo o NSS. Navic je treba podotknout, 2e NSS zastéval dlouhou dobu zcela
opaénv postoj ve vztahu k poskytovéni informaci tohoto druhu a ke svému souéasnému
vvkladu dospél beze zmény prévni normy, kterou vyklédé. Je tedy otézkou, zda se v tak
reiativné krétké dobé, tj. dobé, které uplynula od vydéni vvse zminéného pfeiomového
rozhodnuti’, dé hovoFit o ustéiené judikature. A6 se v pfipadé NSS jedné o vvznamnv orgén
v oblasti nalézéni préva, je treba si uvédomit, 2e pouze zékonodérce vytvéri prévo a pouze
jim vydanvmi zékony Ize omezit prévo 0i svobodu chrénéné Listinou. Proto je i v pripadé
posuzovéni oprévnénosti iédosti o poskytnuti informace ve vztahu k zévainosti préva, jehoi
ochrana by takovym poskytnutim mohla byt naruéena, tfeba vychézet pfedevéim z textu
zékona. Je pfedevsim na povinném subjektu, aby svou argu mentaci zdifivodnil, prob ve svém

rozhodnuti dal jednomu prévu pfednost pied druhvm. Dfivody podporujici nutnost chrénit

prévo na soukromi svvch zaméstnancii pied prévem na informace tvkajici se téchto osob ze
strany Zadatele uvedi krajskv Urad obdobné jako v pfedchozich i v tomto rozhodnuti a mé
tedy za dostateéné prokézané, 2e je jeho argumentace sprévné.
Vnévaznosti na vvée uvedené rozhodl Kraiskjr Ufad Zlinského kraje tak, 2e v souladu

s ustanovenim § 15 zékona o svobodném pristupu k informacirn vydai rozhodnuti
o odmitnuti éésti iédosti. Konkrétné pak odmit! poskytnout informace 0 vvéi mimorédnvoh
odmén Feditele a vedoucich odborﬁ Krajského UFadu Zlinského kraje.
Pokud jde o éést iédosti. vnii jsou poiadovény informace o mirnofédnvch odménéch
poskytnutvch hejtmanovi a néméstkﬁm hejtmana Zlinského kraie, byly iadateli poiadované
informaoe poskytnuty v pfipise ze dne 26. 9. 2012.
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Pouéeni:
Proti rozhodnuti je moino podat do 15 dnlfz ode dne doruéeni odvoléni k Ministerstvu vnitra,

a to podénim uéinénjrch prostfednictvim Krajského Lkradu Zlinského kraje. Odvoléni
se podévé v 1 vyhotoveni.

Mgr. Pavia Psotové
vedouci Oddéleni personélnich vécl’ a vzdélévélni
Odbor rizeni iidskvch zdrojﬁ

otisk Ufedniho razitka

(dokument je opaffen efektronickym podpisem)

Vghoto vuie se.'

1 x Ing. Ludék Madéra — do datové schrénky
1 x spis Krajského Ufadu Zlinského kraje

pokraéovéni
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