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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.  00/356/12  ze  dne 
29.05.2012,  o  odmítnutí  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. 00/356/12 ze dne 
29.05.2012, 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.
 
Dopisem z téhož dne,  tj.  29.05.2012,  podal  žadatel  odvolání  proti  rozhodnutí  o  zamítnutí 
žádosti  o  informace,  ve  které  mimo  jiné  uvedl:  „Povinný  subjekt  odmítá  poskytnout 
požadované informace bez jakéhokoliv odůvodnění ve smyslu zákona o svobodném přístupu 
k  informacím,  respektive  pokud  jde  o  obsah  rozhodnutí  a  zejména  jeho  odůvodnění  i  v 
rozporu se správním řádem a principem řádné správy. Odůvodnění rozhodnutí obsahuje pouze 
jednu krátkou větu, kdy se povinný subjekt odkazuje na přestupkový zákon a skutečnost, že 
žadatel  není  v  postavení  účastníka řízení.  K tomu žadatel  uvádí,  že  nikdy netvrdil,  že  je  
účastníkem přestupkového řízení a požadovaných informací se dožaduje na základě zákona o 
svobodném přístupu k informacím. Ten stanoví taxativně důvody, kdy a z jakých důvodů lze 
informaci  žadateli  odmítnout,  avšak  odkaz  na  zákon  o  přestupcích  mezi  takové  důvody 
zařazen není........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  veřejná 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 i nadále trvá na poskytnutí informací v jím požadované formě. Žadatel namítá, že 
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požadované informace je povinný subjekt povinen 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.  Navíc  žadatel  kromě  rozhodnutí  ve  věci  samé  požadoval  i  poskytnutí 
rámcové informace o uložené pokutě, která mu rovněž byla odmítnuta.“

Dne 01.06.2012 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.

Je třeba rozlišovat postup podle § 38 správního řádu (nahlížení do spisu) a postup podle InfZ. 
V režimu InfZ lze žádat o poskytnutí informací obsažených ve správních spisech; žadatelem 
může být účastník řízení i jiná osoba. Povinné subjekty nejsou oprávněny takovou žádost v 
režimu InfZ nevyřizovat. Při vyřízení žádosti se postupuje v plné míře dle InfZ, včetně aplikae  
důvodů pro omezení práva na informace. Tyto důvody není třeba aplikovat pouze ve vztahu k 
účastníkům řízení, kteří jsou zásadně oprávněni seznámit se s obsahem spisu v plném rozsahu. 
Podmínkou poskytnutí informace v režimu InfZ není prokázání právního zájmu žadatele.

Povinný subjekt postupuje v režimu InfZ, pokud žadatel svým podáním tento právní režim 
založí. V daném případě žadatel zcela nepochybně ve své žádosti uvedl odkaz na InfZ. Pokud 
se  tedy žadatel  domáhá  informace  (kopií  dokumentů)  postupem podle  InfZ,  je  třeba před 
vyřízením prověřit, zda jejich poskytnutí není vyloučeno zákonem. Např. podle § 11 odst. 1 
písm.  b)  InfZ  může  povinný  subjekt  omezit  poskytnutí  informace,  pokud  jde  o  novou 
informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví 
jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. I v takovémto případě by měl  
povinný subjekt poskytnout alespoň základní informace (zda řízení probíhá či nikoli apod.) V 
případě pravomocně  ukončených správních řízení  podléhají  ochraně informace  týkající  se 
osobnosti,  projevů  osobní  povahy,  soukromí  fyzické  osoby  a  tyto  osobní  údaje  povinný 
subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu (občanský 
zákoník, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Listina základních práv a svobod). S ohledem na tyto skutečnosti 
bude třeba specificky přistupovat k žádostem o informace o konkrétních správních řízeních, 
jichž se účastní konkrétní fyzická osoba a které se dotýkají či mohou dotýkat její osobnostní  
sféry. Ve vztahu k přestupkovým řízením lze zpravidla ochranu osobnosti uplatnit, lze však 
poskytnout alespoň základní informaci o výsledku řízení.
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Z výše  uvedeného vyplývá,  že  námitka  žadatele  v  odvolání  je  důvodná.  Nelze  se  v  této  
souvislosti odvolávat na správní řád, nýbrž na InfZ a v souladu s ním posuzovat obsah žádosti 
a  případné  odmítnutí  žádosti,  respektive části  žádosti,  odůvodnit  s  odkazem na některé  z  
ustanovení InfZ.
 
 

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

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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