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Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „odvolací správní orgán“) příslušný k rozhodnutí podle 

ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

a ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

přezkoumal odvolání občanského sdružení Oživení, o.s., IČ: 67365353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, proti 

rozhodnutí Magistrátu města Ostrava (dále jen „správní orgán“) ze dne 12. 6. 2012, 

č.j. SMO/181803/12/Vnitř./Dro (dále jen „napadené rozhodnutí“) o žádosti o poskytnutí informace dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o svobodném přístupu k informacím“), a rozhodl takto:

Podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu  s e  výše uvedené odvolání z a m í t á  a výroková část napadeného 

rozhodnutí se  p o t v r z u j e.

Odůvodnění
Odvolací správní orgán obdržel dne 15. 7. 2012 včasné odvolání občanského sdružení Oživení, o.s., (dále též 

„žadatel“), proti napadenému rozhodnutí, kterým správní orgán, jako povinný subjekt dle zákona o svobodném

přístupu k informacím, odmítl poskytnout kopii úředního záznamu o odložení věci, případně jiné listiny, ze které 

vyplývá důvod odložení správního řízení ve věci přestupku dle ust. § 23 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o střetu zájmů“), kterého se měl dle 

oznámení žadatele dopustit Pavel Drobil, a který byl veden u správního orgánu pod 

č.j. SMO/147375/12/Vnitř./Dro. 

Předně, žadatel vytýká správnímu orgánu, že blíže nerozvedl a nespecifikoval obecné teze předmětné právní 

doktríny. Například, když poměřoval právo na informace a právo na ochranu soukromí, pouze konstatoval, že je 

obecně nutné upřednostnit právo na ochranu soukromí, přičemž se nevypořádal se skutečností, že v dané věci 

se jedná o přestupek dle zákona o střetu zájmů a měl se ho dopustit veřejný funkcionář. Žadatel vyjádřil názor,

že informace spojené s porušením povinností veřejně činné osoby týkající se střetu zájmů, nelze podřadit pod 

informace o detailech soukromého života.

Dále žadatel konstatuje, že právo na informace je politickým právem, chráněným ústavním pořádkem ČR, jehož 

smyslem je kontrola veřejné správy ze strany veřejnosti, což podtrhuje odkazem na rozhodnutí Nejvyššího 

Čj: MSK  82251/2012
Sp. zn.: VŽ/19540/2012/Bed

084.1 S5
Vyřizuje: Mgr. Vojtěch Bednařík
Odbor: Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Telefon: 595 622 242
Fax: 595 622 168
E-mail: vojtech.bednarik@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2012-07-02

Rozhodnutí



Čj: MSK  82251/2012 Sp. zn.: VŽ/19540/2012/Bed

2/4

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt a Pá 9.00–14.30 www.kr-moravskoslezsky.cz

správního soudu č.j. 1 As 17/2008/-67 ze dne 7. 5. 2008. Odvolací správní orgán nepovažuje citovaný judikát 

za zcela přiléhavý, neboť v citované věci nešlo o přestupek a přeneseně pak o otázku poměřování lidských práv 

vyplývajících z Čl. 10 a Čl. 17 odst. 4 a 5 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, tedy práva na ochranu osobnostních práv 

soukromé fyzické osoby a práva na informace, ale o otázku nevýhodného hospodaření s veřejnými financemi, 

kdy v takovém případě je veřejný zájem na poskytnutí informace, zveřejnění nájemních smluv mezi státní 

příspěvkovou organizací a třetí osobou, zřejmý.

Žadatel namítá, že požadované informace je třeba poskytnout vzhledem k ust. § 11 odst. 4 písm. b) zákona 

o svobodném přístupu k informacím, jež výslovně zakládá povinnost soudů poskytnout informace o rozsudcích. 

Jestliže jsou poskytovány rozsudky týkající se trestných činů, musí být tím spíše poskytovány i rozhodnutí 

týkající se přestupků. Odvolací správní orgán nemůže se žadatelem souhlasit a konstatuje, že si nelze 

nepovšimnout rozdílů mezi přestupkovým řízením a soudním řízením trestním, které je předně řízením 

veřejným, což přestupkové řízení není. V trestním soudnictví rozhoduje nezávislý soud o otázkách závažnějších, 

než je tomu v případě přestupků. V trestním řízení je zájem státu na potrestání pachatele vysoký, zveřejnění 

trestu má preventivní charakter a zároveň je veřejnost hlavního líčení symbolem nestrannosti soudu 

a spravedlnosti řízení. V případě přestupků platí, že ústní jednání i vyhlášení rozhodnutí jsou neveřejné. 

Nebezpečnost jednání pachatele, kterým se dopustí přestupku, nedosahuje intenzity trestného činu. 

Povinnost zveřejnit rozhodnutí o přestupku, resp. informovat na žádost osoby nezúčastněné na řízení 

poskytnutím dokumentů obsahující informace osobního charakteru, zákonodárce do zákona o svobodném 

přístupu k informacím nevtělil. 

Žadatel vytýká správnímu orgánu, že mu odmítl poskytnout požadovanou informaci také s odkazem 

na ust. § 67 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o přestupcích“) a to z důvodu, že žadateli, který je současně v přestupkovém řízení v postavení oznamovatele, 

náleží právo požádat správní orgán, aby ho vyrozuměl jaké opatření ve věci učinil. 

Dle ust. § 72 zákona o přestupcích, nemá oznamovatel přestupku ve správním řízení postavení účastníka 

a tudíž mu nenáleží dle § 38 odst. 1 a 2 správního řádu právo nahlížet do spisu, jestliže nevystupuje v dané 

věci jako oznamovatel, kterému byla zároveň přestupkem způsobena majetková škoda. Úprava pro poskytování 

informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím je úpravou ve vztahu k ustanovením správního řádu 

a zákona o přestupcích upravujících právo na informace, úpravou obecnou. Speciální úprava a úprava obecná 

stojí vedle sebe a navzájem se nevylučují. Žádosti o informace z přestupkových spisů podané v režimu zákona 

o svobodném přístupu k informacím, musí správní orgán vyřídit v režimu tohoto zákona, přičemž jejich 

odmítnutí nemůže podložit postavením oznamovatele ve správním – přestupkovém řízení. 

Odvolací správní orgán dospěl k závěru, že námitka žadatele je nedůvodná, neboť správní orgán pouze 

konstatoval, že žadatel má postavení oznamovatele, že může požádat dle zákona o přestupcích o vyrozumění, 

a že mu nenáleží právo nahlížet do spisu. Správní orgán posuzoval předmětnou žádost jako žádost na základě 

zákona o svobodném přístupu k informacím.

Správní orgán vyhodnotil teoretická východiska a konstatoval, že ochrana osobnostních práv na ochranu

soukromí, osobních údajů, majetkových poměrů apod., má přednost při poměřování s právem na informace, 

přičemž vyšel ze současné praxe správních orgánů ve věcech poskytování informací ze spisového materiálu, 

založené zejména na rozhodnutích správních soudů, právnické literatuře a metodiky ústředního správního 

orgánu. Správní orgán správně konstatoval, že se za osobní údaje, jimž se poskytuje ochrana ve smyslu 
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§ 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, považují veškeré 

údaje týkající se přestupku, neboť se tyto váží ke konkrétnímu subjektu. Odvolací správní orgán připomíná, 

že rozhodovací činnost správních orgánů není, na rozdíl od subjektů soukromoprávní povahy, ovládána 

pravidlem, že vše co není zakázáno, je povoleno. Proto se při aplikaci předpisů a výkladu právních institutů drží 

jejich restriktivního výkladu, přičemž pokud by proti sobě stál zájem státu a soukromé osoby, musí restriktivně 

vykládat práva státu a extenzivně práva soukromé osoby. Odvolací správní orgán považuje shodně s názorem 

správního orgánu postavení podezřelého ze spáchání přestupku za osobu soukromou, jejíž osobnostní práva 

musí být chráněna a žádost o poskytnutí úředního záznamu odmítnuta. 

Závěrem odvolací správní orgán rekapituluje, že správní orgán postupoval správně, když při odmítnutí žádosti 

o poskytnutí kopie úředního záznamu o odložení věci, případně jiné listiny, ze které vyplývá důvod odložení 

správního řízení ve věci přestupku dle ust. § 23 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, kterého se měl dle 

oznámení žadatele dopustit Pavel Drobil, nevycházel z ustanovení § 38 odst. 1 a 2 správního řádu 

a § 67 odst. 4 zákona o přestupcích, posoudil tuto žádost jako žádost o informace podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím, a řídil se dosud platnými judikatorními závěry o (ne)poskytování informací o konkrétní 

osobě ve vztahu k přestupkovému řízení, a to s ohledem na ust. § 8a zákona o svobodném přístupu 

k informacím.

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl odvolací správní orgán, tak jak je uvedeno ve výroku 

rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat (§ 91 odst. 1 správního řádu).

„otisk úředního razítka“

Mgr. René Pleva

vedoucí oddělení správních činností 
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Rozdělovník

1. Účastníci řízení:
Oživení, o.s.,
2. Dotčené orgány:

---------
3. Na vědomí:

Magistrát města Ostravy
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