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R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, na základě 
odvolání  občanského  sdružení  Oživení,  o.s.,  se  sídlem  Lublaňská  18,  Praha  2,  120  00 
zastoupené  Ing.  Štěpánem Rattay,  předsedou sdružení,  adresa  pro doručování  Muchova 13, 
Praha  6,  IČ:  67365353,  proti  rozhodnutí  Magistrátu  města  Kladna,  č.j.  00/465/12  ze  dne 
28.06.2012, o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), doručené 
dne 22.05.2012, přezkoumal napadené rozhodnutí a rozhodl takto:

Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"), se rozhodnutí Magistrátu města Kladna, č.j. 00/465/12 ze dne 
28.06.2012, ruší a věc se vrací k novému projednání.

O d ů v o d n ě n í

Dne 22.05.2012 podalo občanské sdružení Oživení, o.s., se sídlem Lublaňská 18, Praha 2, IČ: 
67365353,  zastoupené  Ing.  Štěpánem  Rattay,  předsedou  sdružení  (dále  jen  "žadatel"),  u 
Magistrátu města Kladna  (dále jen "povinný subjekt"), žádost o poskytnutí informací podle 
InfZ. 
Žadatel formuloval svoji žádost takto:
"Podáním ze  dne  13.2.2012,  doručeného do  Vaší  datové  schránky,  jsme  se  na  Váš  úřad  
obrátili ve věci oznámení o přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/20006 Sb., o  
střetu zájmů,  kterého se měl  podle  našich informací  dopustit  Hrabě Marcel  (dále  také je  
„přestupek“).  Do  dnešního  dne  jsme  v  rozporu  se  zákonem  neobdrželi  vyrozumění  o  
učiněných opatřeních ve smyslu § 67 odst.  4 zákona o přestupcích............Dále na základě  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si  
Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace:

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

Součástí spisové dokumentace je dopis ze dne 18.5.201, č.j. OPŘ/1092/12-6, o vyrozumění ve 
smyslu § 67 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, o 
učiněných opatřeních v rozsahu, že dnem 11.4.2012 byla výše uvedená věc tímto správním 
orgánem vyřízena.

Dopisem ze dne 21.5.2012 sdělil povinný subjekt k žádosti o informace k bodu a): „ Od dané 
úředně oprávněné osoby Vám již bylo v předmětné věci zasláno dne 18.5.2012 vyrozumění  
(č.j.OPŘ/1092/12-6). Osoba je Vám tedy známa. K bodu b), c), d) – přestupek oprávněnou  
úřední osobou spáchán nebyl.“

Dopisem ze dne 22.05.2012 podal žadatel povinnému subjektu stížnost podle § 16a InfZ na 
dosavadní postup povinného subjektu, neboť na žádost o informaci pod bodem a) informace 
poskytnuta  nebyla  a  pod  body b)-d)  povinný  subjekt  odpověděl  na  jinou  než  položenou 
otázku.  Požadovaná  informace  se  vztahuje  k  osobě,  na  kterou  směřovalo  oznámení  o 
přestupku, tedy Marcelovi Hraběti, nikoli k úředníkovi, který o přestupku rozhodoval. Podaná 
žádost  o  informace  je  dle  přesvědčení  žadatele  naprosto  srozumitelná,  povinný  subjekt 
odpovídá (respektive neodpovídá) zcela účelově.“

Dne 29.05.2012 vydal povinný subjekt rozhodnutí, kterým odmítl část žádosti s odůvodněním, 
že žadatel není v předmětné věci v postavení účastníka řízení. Toto rozhodnutí bylo v rámci  
odvolacího řízení odvolacím správním orgánem zrušeno.

Povinný  subjekt  vydal  dne  28.06.2012  nové  rozhodnutí,  kterým  odmítl  část  žádosti  o 
informace  pod  písm.  b),  c),  d)  s  odůvodněním,  že  správní  řízení  má  charakter  řízení  
neveřejného a dále, že ochraně podléhají informace týkající se osobnosti jakožto údajů osobní  
povahy a soukromí fyzické osoby. Tyto osobní údaje lze poskytnout jen v souladu s právními 
předpisy upravujícími jejich ochranu. Povinný subjekt v posuzované věci dospěl k závěru, že 
ve  vztahu  ke  konkrétním  osobám  a  konkrétním  podmínkám  převažuje  nutnost  ochrany 
soukromí a osobních údajů s odkazem na § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí informace by 
podle  názoru  povinného subjektu  zcela  jistě  vytvořilo  podmínky pro  následné  opakované 
poškozování  osoby.  Hodnotícím  kritériem  byly  možné  konkrétní  dopady  na  předmětnou 
osobu a případně i na její rodinu.
 
Dopisem ze dne 09.07.2012 podal žadatel odvolání proti doručenému rozhodnutí, ve kterém 
odmítá  názor  povinného  subjektu  týkající  se  neveřejnosti  správního  řízení  s  odkazem na 
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správní řád, dále že požadované informace se týkají osobnosti jakožto údajů osobní povahy a 
soukromí  fyzické  osoby,  aniž  by  v  odůvodnění  uvedl  k  jakým  konkrétním ustanovením 
citovaných právních předpisů se argumentace povinného subjektu váže. Žadatel odkazuje na 
judikaturu  Nejvyššího  soudu  ČR,  podle  které  právo  na  soukromí  a  jeho  ochranu  je 
posuzováno odlišně u politicky aktivních osob, kterými veřejní funkcionáři ve smyslu zákona 
o střetu zájmu jsou. Tyto osoby jsou povinny projevit vyšší stupeň tolerance k míře narušení 
svého soukromí, neboť vstupem do politiky souhlasily s tím, že budou ze strany veřejnosti  
podrobeny vyšší míře kontroly. Dále žadatel v odvolání uvedl, že podle § 11 odst. 4 písm. b) 
InfZ 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. Žadatel dále namítá, že z odůvodnění není zřejmé, jak  
povinný  subjekt  dospěl  k  přesvědčení,  že  poskytnutí  informace  by ...zcela  jistě  vytvořilo  
podmínky pro následné opakované poškozování nejen osoby". Žadatel k tomu dodává, že o 
informace žádá výhradně z důvodu kontroly fungování  orgánů veřejné správy a zájmu na  
uplatňování  zákona  o  střetu  zájmů.  Podle  žadatele  je  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 č. 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 
diskuzi 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. ÚS 453/03. "Věcí veřejnou jsou 
veškeré agendy státních institucí, jakož i činnost osob působících ve veřejném životě, t.j. např.  
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 požadovaná 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).  V  závěru 
odvolání pak žadatel připomněl ust. čl. 17 odst. 4 a 5 Listiny základních práv a svobod, z 
čehož vyplývá, že právo na informace se řadí mezi základní politická práva a jeho smyslem je 
účinná kontrola veřejné správy, resp. kontrola povinných osob.
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Dne 18.07.2012 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský 
živnostenský  úřad  (dále  jen  „odvolací  správní  orgán“)  odvolání  žadatele  včetně  spisové 
dokumentace. Podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti s právními předpisy a shledal důvody pro jeho zrušení a vrácení k novému  
projednání.

Odvolací  správní  orgán již ve svém předchozím rozhodnutí  naznačil,  jakým způsobem by 
povinný  subjekt  měl  postupovat  při  vyřizování  shora  citované  žádosti.  Je  třeba  uznat 
důvodnou  námitku  žadatele,  že  informace  k  bodům b),  c)  žádosti  poskytnuta,  alespoň  v 
základním rozsahu, nebyla. Je třeba připomenout, že i z hlediska práv oznamovatele přestupku 
podle § 67 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je  
správní  orgán  povinen  vyrozumět  oznamovatele  o  "učiněných  opatřeních".  Z  dopisu 
povinného subjektu však není zřejmé, zda bylo zahájeno  správní řízení o přestupku, či zda 
věc byla odložena apod. 

Důvody odmítnutí žádosti o informaci pod písm. b), c),  jsou nepřezkoumatelné, neboť z nich 
nevyplývá, proč nebylo možné informovat o učiněných opatřeních ve vztahu k dotazu pod 
písm. b) a c). Odmítnutí části žádosti pod písm. d) povinný subjekt zdůvodnil pouze v obecné 
rovině, aniž by uvedené důvody konkretizoval ve vztahu k posuzované věci. Lze souhlasit s 
vyjádřeným názorem do té míry, že pokud žadatel žádá o informace vztahující se ke konkrétní 
fyzické osobě, pak lze takovou informaci považovat za osobní údaje, neboť se vztahuje ke 
konkrétnímu  subjektu.  S  ohledem na  tuto  skutečnost  pak může  dojít  až  k  odmítnutí  celé  
žádosti o informace, jelikož poskytnutím jakéhokoli údaje může dojít k zásahu do ochrany 
osobních údajů.  Povinný subjekt  však v takovém případě musí  posuzovat,  zda se jedná o 
rozhodnutí, které se svou povahou bezprostředně dotýká osobnosti a soukromí fyzické osoby. 
V posuzované věci navíc není ani zřejmé, zda požadovaná informace vůbec existuje, t.j. zda 
bylo vydáno rozhodnutí, jehož kopii žadatel požaduje. Povinný subjekt pouze v obecné rovině 
konstatuje, že v případě pravomocně ukončeného správního řízení o přestupku jednoznačně 
podléhají ochraně informace týkající se osobnosti jakožto údajů osobní povahy a soukromí 
fyzické osoby a dále, že tyto osobní údaje lze poskytnout jen v souladu s právními předpisy 
upravujícími  jejich  ochranu.  Z  odůvodnění  však  nevyplývá  jaké  konkrétní  důvody  v 
posuzovaném  případě  vedly  povinný  subjekt  k  vyslovenému  závěru,  že:  "poskytnutí  
informace  by  zcela  jistě  vytvořilo  podmínky  pro  následné  opakované  poškozování  nejen  
osoby.......".

Právo  na  informace  lze  charakterizovat  jako  prostředek  účasti  na  veřejném  životě.  Lze 
souhlasit  s  vyjádřeným  názorem  žadatele,  že  při  rozhodování  o  tom,  zda  se  jedná  v 
konkrétním případě o informace veřejné či soukromé, musí být jednoznačně rozlišeno mezi  
žádostí o informaci způsobilou přispět k diskuzi týkající se veřejného zájmu a informováním o 
detailech soukromého života jednotlivce, který vykonává veřejnou funkci. Z tohoto pohledu je 
informace o včasném splnění povinnosti veřejně činných osob podle zákona o střetu zájmů 
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zcela nepochybně informací  veřejnou,  způsobilou seznámit  veřejnost s plněním povinností 
osob veřejně činných. Naproti tomu informace z průběhu řízení o přestupku, které se vztahuje 
na osoby bez ohledu na jejich veřejnou angažovanost, tento charakter veřejnosti postrádá. Lze 
poskytnout zcela jistě informace v obecné rovině bez vazby na konkrétní osobu, ale v případě 
konkretizace osoby obviněného, či uznaného vinným z přestupku, lze dospět ke střetu práva 
na ochranu osobnosti a soukromí fyzických osob s právem na přístup k informacím. Žadatel  
ve svém odvolání poukazuje např. na Nález Ústavního soudu sp.zn. 517/10.  Ovšem je také 
třeba  připomenout,  že  ve  vyslovených  právních  větách  objasňuje  Ústavní  soud  příčinnou 
souvislost informace o členství soudce v KSČ s výkonem jeho soudní moci. Pokud by žadatel  
chtěl  argumentovat  obdobným  způsobem,  musel  by  zdůvodnit  příčinnou  souvislost  jak 
informace  o  výši  pokuty  za  přestupek  (obecně)  souvisí  s  výkonem veřejné  funkce  pana 
Marcela Hraběte.  Tomuto svědčí i úprava vyjádřená v § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
podle  které  správce  bez  souhlasu  subjektu  údajů,  může  zpracovávat  jeho  údaje,  pokud 
poskytuje  osobní  údaje o veřejně činné osobě,  funkcionáři  či  zaměstnanci  veřejné správy,  
které  vypovídají  o  jeho  veřejné  nebo  úřední  činnosti,  o  jeho  funkčním  nebo  pracovním 
zařazení. Odvolací správní orgán si je vědom, že žadatel při postupu dle InfZ není povinen 
zdůvodňovat svoji žádost, nicméně takováto argumentace je rozhodující pro řešení žádostí o  
informace,  kdy povinný subjekt musí  brát v úvahu právo žadatele na informace na straně 
jedné a právo subjektu údajů na ochranu svých osobních práv na straně druhé. Tato práva jsou 
rovnocenná a konečně i z dostupné judikatury je zřejmé, že názory na důvody pro převahu 
jednoho práva nad druhým jsou velmi diskutabilní.

Povinný  subjekt  by  měl  v  průběhu  dalšího  řízení  pečlivě  vyhodnotit  text  požadovaného 
rozhodnutí (pokud existuje) v tom smyslu, zda i po anonymizaci osobních údajů lze zbývající 
text  (s  ohledem  na  charakter  projednávané  věci)  vyhodnotit,  jako  zásah  do  soukromí  a 
osobnostní sféry subjektu údajů.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se podle 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat.

                                                                                         JUDr. Jaroslava Malá
                                                                       odborný referent oddělení správních agend
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Rozdělovník:  
1)  Magistrát  města  Kladna,  nám.  Starosty  Pavla  44,  272  52  Kladno  (včetně  spisové 
dokumentace)
2)  Oživení, o.s., Muchova 13, 160 00 Praha 6
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