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1. 
 
 Žalobce odeslal datovou schránkou dne 30. května 2012 Městu Ostrava (dále také jen „povinný subjekt“) 
žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 
„InfZ“), ve které požadoval poskytnutí kopie úředního záznamu o odložení věci, popřípadě jiné listiny, ze které 
vyplývá důvod odložení přestupku dle zákona o střetu zájmu a to ve věci přestupkového řízení pana Pavla Drobila, 
na jehož přestupek Žalobce v únoru 2012 upozornil. 
 

Povinný subjekt město Ostrava vydal dne 12. 6. 2012 rozhodnutí, č.j. SMO/181803/12/Vnitř/Dro, kterým 
žádost o informaci odmítl s odvoláním na ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 12. 6. 2012 odvolání, o kterém rozhodl Žalovaný 
rozhodnutím ze dne 2. 7. 2012, č.j. MSK 82251/2012 tak, že podané odvolání zamítl a napadené rozhodnutí 
Povinného subjektu potvrdil. Žalobce již vyčerpal veškeré řádné opravné prostředky, které mu právní řád nabízí a 
nezbývá mu proto jiná možnost, než se obrátit s žalobou na soud. 

 

Podanou žalobou Žalobce brojí proti rozhodnutí Žalovaného ze dne 2. 7. 2012, č.j. MSK 82251/2012. 
Napadené rozhodnutí bylo Žalobci doručeno do datové schránky dne 2. 7. 2012.  
 

Důkaz:  - příloha č. 2 - žádost o informace ze dne 30. Května 2012 
- příloha č. 3 – rozhodnutí Magistrátu města Ostravy ze dne 12. 6. 2012,  
č.j. SMO/181803/12/Vnitř/Dro 
- příloha č. 4 – odvolání do rozhodnutí Magistrátu města Ostravy ze dne 12. 6. 2012 
- příloha č. 5 - rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 2. 7. 2012,  
č.j. MSK 82251/2012 

 

2. 
 

  Žalovaný, stejně jako prvoinstanční orgán (Povinný subjekt) odůvodňuje své rozhodnutí odkazem na 
ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žalobce považuje napadené 
rozhodnutí za nezákonné z níže uvedených důvodů: 
 

Povinný subjekt odmítl poskytnout požadované informace s odkazem na § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, respektive s poněkud neurčitým odkazem na ustanovení § 11 až 16 zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, které již dále nijak nerozvedl a rovněž s odkazem na ustanovení § 5 a 10 zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, když měl za to, že požadované informace se tedy týkají buď osobnosti 
anebo projevů osobní povahy anebo soukromí fyzické osoby (popřípadě všech těchto vyjmenovaných disciplín 
najednou – toto Povinný subjekt nijak nespecifikoval ani blíže nerozvedl). Dále Povinný subjekt uvedl svůj právní 
názor, že v případě kolize ústavního práva na informace a ústavního práva na soukromí „je obecně nutné ve 
většině případů“ upřednostnit ochranu osobnosti, aniž by však blíže specifikoval, z jakého důvodu v tomto 
konkrétním případě dal právu na ochranu osobnosti přednost před právem na informace týkající se přestupku 
veřejného funkcionáře proti zákonu o střetu zájmu. V obecné rovině pak Povinný subjekt připustil, že v určitém 
případě by mohla převážit existence společenského zájmu nad právem osobnostním, avšak z neznámých důvodů 
daný případ pod tuto teoretickou možnost nepodřadil, byť se Žalobce domáhal informace o přestupkovém řízení 
vedeném pro přestupek proti zákonu o střetu zájmu, kterého se měl dopustit jeden z nejvýše postavených 
ústavních činitelů, a sice poslanec a člen vlády. 
 

Žalovaný pak postup Povinného orgánu potvrdil, když důvody pro své rozhodnutí specifikoval ještě 
omezeněji a méně přesvědčivě, než Povinný subjekt. Pokud jde o argument kolize ochrany osobnostních práv a 
práva na informace, Žalovaný akcentujíc ochranu soukromí veřejného funkcionáře se v odůvodnění na straně 2, 
poslední odstavec odkazuje na „současnou praxi správních orgánů, založenou na rozhodnutích správních soudů, 
právnické literatuře a metodiky ústředního správního orgánu“, aniž by však zároveň uvedl odkaz byť i na jeden 
jediný judikát správního soudu, který považuje v dané věci za rozhodující. Žalovaný stejně jako Povinný subjekt 
argumentuje pouze tím, že veřejný funkcionář je fyzickou osobou jako kdokoli jiný a z tohoto důvodu je třeba 
chránit veškeré informace, které se jí jakkoli dotýkají a neposkytovat veřejnosti žádné informace ohledně 
přestupkového řízení, byť se jedná o řízení pro přestupek dle zákona o střetu zájmů a tedy zcela nepopiratelně 
souvisí s výkonem funkce veřejného funkcionáře. Žalovaný se dále v rozporu se zásadou správního řízení nijak 
nevypořádal s některými zásadními námitkami Žalobce, které byly obsaženy v podaném odvolání.  

 



Žalobce vytýká Žalovanému zejména skutečnost, že v napadeném rozhodnutí se nijak nevypořádal se 
zásadní námitkou žalobce, že podle jím citovaného §8a se naopak osobní informace v zásadě poskytují (a nikoli 
odmítají) 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. Ustanovení § 5 a § 10 zákona o ochraně osobních 
údajů, na které se Povinný subjekt a zprostředkovaně i Žalovaný odkazuje, však nestanoví žádný speciální režim, 
dle kterého by se tyto údaje neposkytovaly, či poskytovaly nějak omezeně. Pokud jde o zmiňovaná ustanovení § 
11 zákona až 16 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, má každá fyzická osoba právo na ochranu své 
osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů 
osobní povahy. Smyslem daného ustanovení je podle názoru Žalobce ochrana každé fyzické osoby zejména před 
nepřiměřenými útoky na její osobu, například před zveřejňováním nepravdivých informací o této osobě, 
zveřejňování urážlivých výroků, používání nepřiměřené či neoprávněné kritiky, ironizování této osoby, odsuzování 
či zavrhování jednání nebo činnosti určité fyzické osoby, zveřejňování informací z  intimního života fyzické osoby, 
zveřejňování její sexuální orientace apod. Každá fyzická osoba má pak samozřejmě právo se proti takovým výše 
uvedeným zásahům do svého soukromí bránit soudní cestou a tedy má právo domáhat se toho, aby od takových 
neoprávněných zásahů bylo upuštěno, popř. domáhat se rovněž přiměřeného zadostiučinění. Žalobce má však za 
to, že požadovaná listina (záznam o odložení přestupku dle zákona o střetu zájmu) žádný takový skutečně ryze 
osobní údaj nemůže obsahovat, neboť přestupek samotný spočívá ve skutečnosti, že Pavel Drobil, v rozporu se 
zákonem o střetu zájmů, neuvedl v oznámení o činnostech za rok 2010, že vykonává funkci člena dozorčí rady 
společnosti C & D FINANCE HOLDING a.s., IČ: 26840529. Skutečnost, že by požadovaná listina mohla obsahovat 
jakýkoli ryze osobní či dokonce deshonestující informace o Pavlu Drobilovi ostatně netvrdil ani Povinný subjekt, 
ani Žalovaný. Nad rámec výše uvedeného Žalobce již v podaném odvolání zdůraznil, že dle ustálené judikatury 
Nejvyššího soudu ČR (například rozsudek NS 30 Cdo 1174/2007) 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. Míru veřejné diskuze nad přestupky veřejných funkcionářů navíc předpokládal i předkladatel 
zákona o střetu zájmu, vláda ČR, když v důvodové zprávě k § 21 a 22 zákona č. 159/2006 uvádí že: „ Ne 
nevýznamnou skutečností pro snižování počtu porušování tohoto zákona bude jistě i skutečnost, že rozhodnutí o 
jeho porušování budou uveřejňovány na veřejné datové síti, popřípadě na úřední desce.“  

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím má umožnit získání informací od povinných 
subjektů zejména ve věcech, které se mohou týkat veřejných záležitostí a které mohou vyvolávat veřejnou 
diskuzi. Žalobce vytýká Žalovanému skutečnost, že se v napadeném rozhodnutí nijak nevypořádal se 
zásadní námitkou Žalobce, že v dané věci je rozhodující, zda předmětný požadovaný 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 
přitom 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 musí 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). 
 

Žalobce má za to, že jím požadované informace byly ze strany Žalovaného, jakož i ze strany Povinného 
subjektu odmítnuty v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, čímž bylo mimo jiné zasaženo i 
do ústavního práva žalobce na informace. Žalobce dále namítá, 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. Stejný právní názor vyslovil i Nejvyšší správní soud, v rozsudku  
č.j. 1 As 17/2008-67 ze dne 7. 5. 2008. 

 

Žalobce má za to, že požadované informace je nutné na základě podané žádosti poskytnout 
v požadované formě (v tomto případě tedy v kopii úředního záznamu o odložení věci), 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 včetně úředních záznamů o odložení věci, 
které do soukromí dané osoby zasahují mnohem menší měrou. Zákonodárce zde výslovně stanovil, že v takovém 
případě má právo na informace přednost před právem na ochranu soukromí.  
 

Nad rámec výše uvedeného Žalobce namítá, že Povinným subjektem uvedený odkaz na ustanovení § 67 
odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a nemá v dané věci žádné opodstatnění, neboť Žalobce se 
informace domáhal z titulu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinnému subjektu je 
třeba přisvědčit v tom smyslu, že Žalobce se skutečně domáhá informace, které by mu odůvodnila postup 
Povinného orgánu v tomto konkrétním řízení o přestupku, tedy plnou právní argumentaci postupu správního 
orgánu, který Žalobce jednoznačně považuje za postup učiněný v rozporu se zákonem, neboť z Žalobcem 
doložených důkazů je zřejmé, že veřejný funkcionář Pavel Drobil se jednání, specifikovaném v oznámení o 
přestupku, jednoznačně dopustil. Nad rámec výše uvedeného Žalobce uvádí, že ani na základě jeho opakované 
žádosti o vyrozumění ve smyslu zákona o přestupcích mu nebyla ze strany Povinného subjektu poskytnuta ani 
částečná informace, ze které by Žalobce mohl vyvodit konkrétní důvody, které Povinný subjekt vedly k odložení 
oznámení o přestupku. Argument Povinného subjektu, že tyto informace mohl snad Žalobce získat jiným 
postupem než dle zákona o svobodném přístupu k informacím (zejména tedy tak, ze by Povinný subjekt věc 
odložil již ve lhůtě 30 dnů od podání oznámení o přestupku a nikoliv až po uplynutí této lhůty a ze své vůle 
Žalobce alespoň rámcově informoval o důvodech, kterého ho k tomu vedly, tedy o důvodech, které v rámci řízení 
o podle zákona o svobodném přístupu k informacím Žalobci sdělit odmítá) je zcela účelový. Dle přesvědčení 
Žalobce odepřením informace Povinný subjekt nechrání ani tak právo podezřelého z přestupku na soukromí, ale 
zejména kontrolu své vlastní (nezákonné) rozhodovací činnosti. Žalobce, který jako oznamovatel přestupku není 
účastníkem přestupkového řízení, se požadované informace může domáhat jen na základě zákona o svobodném 
přístupu k informacím, neboť právo nahlížet do spisu mu nepřísluší.  
 

3. 
 

Pro účely výpočtu náhrady nákladů řízení zástupce žalobce sděluje, že není plátcem DPH. 
 

Osobou zúčastněnou na řízení je Povinný subjekt, město Ostrava. 
 

Žalobce v souladu s § 51 odst. 1 SŘS souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání. 
 

4. 
Žalobce navrhuje, aby soud rozhodl  
 

r o z s u d k e m 
 
takto: 
 
I.  Rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 7. 2012, č.j. MSK 82251/2012 se zrušuje. 
 
II. Rozhodnutí Magistrátu města Ostrava ze dne ze dne 12. 6. 2012, č.j. SMO/181803/12/Vnitř/Dro, se 

zrušuje a věc se vrací Magistrátu města Ostrava k dalšímu řízení. 
 

III. Žalovaný je povinen do tří (3) dnů od právní moci tohoto rozsudku nahradit Žalobci náklady řízení. 

                                                                                   
                                                  ……………………………………………… 

                                        Za Oživení, o.s. 
                           Mgr. Petra Bielinová, advokát 


		605 543419
	2012-08-20T10:54:43+0200
	Jsem autorem tohoto dokumentu




