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Krajský úřad Středočeského kraje 

prostřednictvím 

Magistrát města Kladna

K č. j. OO/465/12
V Praze dne 9. července 2011

Žadatel: Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, se sídlem Praha 2, Lublaňská 18, PSČ: 120 00
doručovací adresa: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00
žádáme o doručování prostřednictvím datové schránky 
ID datové schránky: ntauv78

Věc: Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu ze dne 28. 6. 2012, č. j. OO/465/12  

Podáním ze dne 17. května 2012 žadatel požádal Magistrát města Kladna jakožto povinný subjekt (dále jen 
„Povinný subjekt“) v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací (dále jen „Žádost“). Předmětem Žádosti byly 
informace týkající se oznámení o podezření o spáchání přestupku pana Marcela Hrabě (dále také jen 
„Přestupek“). Oznámení o přestupku podal Žadatel k Městskému úřadu Sušice dne 15. 2. 2012. Konkrétně pak 
předmětem Žádosti bylo poskytnutí těchto informací: 

a) Jméno úředníka, který má na starosti vyřízení výše uvedeného oznámení, 
b) informaci, zda byla osoba odpovědná za spáchání přestupku potrestána, popřípadě jakým způsobem, 
c) informaci, zda byla případně uložená pokuta odpovědnou osobou za spáchání přestupku uhrazena a k 
jakému datu, 
d) kopii konečného rozhodnutí o přestupku. 

Povinný subjekt odpověděl dopisem ze dne 21. 5. 2012 tak, že odpověď na otázku a) odmítl s tím, že ji žadatel 
dle jeho názoru zná a odpovědi na zbývající otázky b) až d) neposkytl, respektive snažil se vzbudit zdání, že 
žádost o informaci nepochopil a zároveň nevydal ve věci rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace. Na 
základě podané stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace vydal Povinný subjekt dne 29. května 
2012 rozhodnutí, sp.zn. OO/356/12, kterým informaci pod bodem a) Žadateli poskytl a zároveň částečně odmítl 
požadované informace poskytnout, a to konkrétně informace požadované pod bodem b, c, d Žádosti. Proti 
tomuto rozhodnutí podal Žadatel dne 29. května odvolání, které bylo rozhodnutím Krajského úřadu 
Středočeského kraje ze dne 12. 6. 2012 zrušeno a vráceno Magistrátu města Kladna k novému projednání. 
Dne 28. 6. 2012 obdržel Žadatel rozhodnutí o odmítnutí v části bodů b), c), d) Žádosti. Proti tomuto rozhodnutí 
podáváme v zákonné lhůtě v souladu s ust. § 16 InfZ

O D V O L Á N Í,

které odůvodňujeme následovně:

Povinný subjekt v napadaném rozhodnutí konstatuje, že základní informace o výsledku řízení poskytl ve sdělení 
dne 18. 5. 2012 č. j. OPŘ/1092/12-6. Toto tvrzení Povinného subjektu je liché, protože pokud by tomu tak bylo, 
jistě by nadřízený orgán ve svém rozhodnutí neuznal naši námitku o nesdělení výsledku řízení jako důvodnou a
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neuložil Povinnému subjektu, aby informace poskytl. Informace, že věc byla vyřízena, není informací o výsledku 
řízení, nýbrž pouhým konstatováním, že Povinný subjekt provedl svou povinnost uloženou mu zákonem.

Dále Povinný subjekt odmítá poskytnout požadované informace s odkazem na neveřejnost správního řízení 
konkrétně na ust. § 49 odst. 2 a ust. § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 
Odkazy Povinného subjektu na citovaná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu nemají v dané věci 
žádné opodstatnění, neboť žadatel se informací domáhá z titulu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. Žadatel, který jako oznamovatel přestupku není účastníkem přestupkového řízení, se 
požadovaných informací může domáhat jen na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť 
právo nahlížet do spisu mu nepřísluší. Tato skutečnost byla konečně konstatována i nadřízeným orgánem
Povinného subjektu, který ve svém rozhodnutí uvádí: ,,Při vyřízení žádosti se postupuje v plné míře dle InfZ, 
včetně aplikace důvodů pro omezení práva na informace“.

Povinný subjekt má dále za to, že požadované informace se týkají osobnosti jakožto údajů osobní povahy a 
soukromí fyzické osoby, kdy tyto údaje lze poskytnout jen v souladu s právními přepisy, kterými jsou občanský 
zákoník, zákon o ochraně osobních údajů a Listina základních práv a svobod. Bližší odůvodnění k jakým 
konkrétním ustanovením těchto předpisů se daná argumentace váže, Povinný subjekt neuvádí. Ve svém 
rozhodnutí Povinný subjekt kromě obecného konstatování o potřebě ochrany soukromí a osobních údajů uvádí
jediné ustanovení, sice ustanovení § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů které se vztahuje
k právu zachování lidské důstojnosti při zpracování osobních údajů. K tomu Povinný subjekt dodává, že 
poskytnutí informace by ,,…zcela jistě vytvořilo podmínky pro následné opakované poškozování nejen, osoby, 
což rozhodně není účelem naší právní úpravy“. 

Pokud jde o namítanou ochranu soukromí osoby, pak k takové ochraně není dle názoru Žadatele žádný důvod. 
Podle ustanovení §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se naopak osobní informace 
v zásadě poskytují a to v souladu s právními předpisy upravující jejich ochranu. Takovým právním předpisem je 
rovněž i citovaný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Žadatel si dovoluje Povinný subjekt zároveň 
upozornit, že dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR je právo na soukromí a jeho ochranu navíc 
posuzováno odlišně u politicky aktivních osob, kterými veřejní funkcionáři ve smyslu zákona o střetu zájmu 
bezesporu jsou. Tyto osoby jsou totiž z logiky věci povinny projevit vyšší stupeň tolerance k míře narušení svého 
soukromí, neboť již samotným vstupem do politiky souhlasily s tím, že budou ze strany veřejnosti podrobeny 
vyšší míře kontroly.

Dále Žadatel namítá, že požadované informace naopak je třeba poskytnout, neboť zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím v § 11 odst. 4, písm. b) výslovně stanoví, že povinné subjekty poskytují 
informace o všech (i nepravomocných) rozsudcích. Jestliže tedy jsou poskytovány rozsudky týkající se trestných 
činů, musí být tím spíše poskytovány i rozhodnutí týkající se přestupků, které do soukromí zasahují mnohem 
menší měrou. Zákonodárce zde výslovně stanovil, že v takovém případě má právo na informace přednost před 
právem na ochranu soukromí. Odepřením informace Povinný subjekt nechrání ani tak právo podezřelého 
z přestupku na soukromí, ale zejména kontrolu své vlastní rozhodovací činnosti. 

Povinným subjektem uvedený odkaz na ustanovení § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů lze 
považovat za zcela irelevantní. Toto ustanovení nestanoví žádný speciální režim, dle kterého by se tyto údaje 
neposkytovaly, či poskytovaly nějak omezeně. 
Není zřejmé, jak Povinný subjekt dospěl k přesvědčení, že poskytnutí informace by ,,…zcela jistě vytvořilo 
podmínky pro následné opakované poškozování nejen osoby“. K tomu Žadatel pouze konstatuje, že informace 
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jsou žádány výhradně z důvodu kontroly fungování orgánů veřejné správy a zájmu na uplatňování zákona o 
střetu zájmů.

V dané věci je dle Žadatele rozhodující, zda předmětný údaj je údajem soukromým nebo veřejným. Nálezem 
Ústavního soudu sp.zn. ÚS 23/05 ze dne 17. 7. 2005 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 3/2010-
182, byla potvrzena existence obecného právního názoru, že profesionální sféra osob působících ve veřejném 
životě patří do sféry veřejné. Údaj se týká veřejné sféry, pokud může být otázkou veřejného zájmu. Takový údaj 
pak spadá pod ochranu čl. 17 odst. 1, 2,3, a 5 Listiny a čl. 10 odst. 1 Ústavy. Při rozhodování o tom, zda se jedná 
v konkrétním případě o informace veřejné či soukromé musí být jednoznačně rozlišeno mezi žádostí o 
informace způsobilou přispět k diskusi v demokratické společnosti týkající se veřejného zájmu a informováním 
o detailech soukromého života jednotlivce, který vykonává veřejnou funkci. Co se považuje za věc veřejnou, 
bylo vyjádřeno Ústavním soudem v nálezu sp. zn. I. ÚS 453/03. „Věcí veřejnou jsou veškeré agendy státních 
institucí, jakož i činnost osob působících ve veřejném životě, tj. například činnost politiků místních i 
celostátních, úředníků, soudců, advokátů, popř. kandidátů či čekatelů na tyto funkce,… Tyto veřejné záležitosti, 
resp. veřejná činnost jednotlivých osob mohou být veřejně posuzovány.“ 

V posuzovaném případě je zřejmé, že požadované informace se v žádném případě nedají podřadit pod 
informace o detailech soukromého života jednotlivce vykonávajícího veřejnou funkci. Naopak informace 
spojené se zákonnou povinností veřejně činné osoby týkající se střetu zájmů se dá považovat za informace 
vhodné pro veřejnou diskuzi, když „v zásadě na všem, co může souviset s fungováním moci ve státě, mohou mít 
jednotlivci i veřejnost legitimní zájem; jde o jejich informování a o svobodné utváření názorů a eventuálně o 
následné veřejné posuzování, tedy o veřejnou diskuzi, což může působit jako veřejná kontrola činnosti státu.“ 
(Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 517/10).

Nad rámec výše uvedeného Žadatel upozorňuje, že právo na informace je zakotveno v čl. 17 odst. 4 a 5 Listiny 
základních práv a svobod. Ústavou zaručené právo na informace se řadí mezi základní politická práva a jeho 
smyslem je účinná kontrola veřejné správy, resp. kontrola povinných osob. Stejný právní názor vyslovil i 
Nejvyšší správní soud, v rozsudku  č.j. 1 As 17/2008-67 ze dne 7. 5. 2008. Žadatel proto i nadále trvá na 
poskytnutí informací v jím požadované formě, neboť vydané rozhodnutí považuje za rozhodnutí neodůvodněné 
a nezákonné.

Vzhledem k výše uvedenému

n a v r h u j e m e,

aby nadřízený orgán napadené Rozhodnutí zrušil a Povinnému subjektu nařídil poskytnutí námi požadovaných 
informací.

Oživení, o.s.
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení




