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Městský soud v Praze 
 
 
Doručeno datovou schránkou 

 
 
 
 

V Praze dne 20. Srpna 2012 
 
 
žalobce:  Oživení, o.s. 
  IČ: 6736 5353 
  Sídlem Lublaňská 18, 
  120 00 Praha 2 
 
zastoupen: Mgr. Petra Bielinová, advokát 

IČ: 71623892, Reg. ČAK 12576 
Sídlem Praha 6, Muchova 13/232, PSČ: 160 00                                          
zástupce žalobce žádá o doručování písemností prostřednictvím datové schránky 
ID datová schránka: k78x386 

 
 

žalovaný: Magistrát hlavního města Prahy 
Mariánské nám. 2 
110 01  Praha 1     

 
 
Žaloba 
 

-  proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 2. 7. 2012, č.j. S-MHMP 799402/2012 
 
 
Soudní poplatek – bude zaplacen na výzvu soudu 
 
 
 
Příloha: 
              - příloha č. 1 - Plná moc + potvrzení o registraci občanského sdružení + stanovy + zápis z VH 
 - příloha č. 2 - žádost o informace ze dne 17. Května 2012 

- příloha č. 3 – rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 2 ze dne 31. 5. 2012,  
č.j. MCP2/051021/2012/OSA-OPR/Jich 
- příloha č. 4 – odvolání do rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 2 ze dne 4. 6. 2012 
- příloha č. 5 - Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 2. 7. 2012, č.j. S-MHMP 799402/2012 
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1. 
 
 Žalobce odeslal datovou schránkou dne 17. května 2012 Městské části Praha 2 (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 informací, vztahující se k přestupkovému řízení 
paní Aleksandry Udženija, na jejíž přestupek proti zákonu o střetu zájmu Žalobce v únoru 2012 upozornil. 
Konkrétně Žalobce požadoval 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 Městská část Praha 2 částečně žádosti vyhověl a poskytl informaci dle bodu a) 
žádosti. Zároveň však Povinný subjekt vydal dne 31. 5. 2012 rozhodnutí, č.j. č.j. MCP2/051021/2012/OSA-
OPR/Jich, kterým žádost o informaci v bodech b), c) d) částečně odmítl s odvoláním na ustanovení § 8a 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 4. 
6. 2012 odvolání, o kterém rozhodl Žalovaný rozhodnutím ze dne 2. 7. 2012, č.j. S-MHMP 799402/2012 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. S-MHMP 

799402/2012. Napadené rozhodnutí bylo Žalobci doručeno do datové schránky dne 3. 7. 2012.  
 
Důkaz:  - příloha č. 2 - žádost o informace ze dne 17. Května 2012 

- příloha č. 3 – rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 2 ze dne 31. 5. 2012,  
č.j. MCP2/051021/2012/OSA-OPR/Jich 
- příloha č. 4 – odvolání do rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 2 ze dne 4. 6. 2012 
- příloha č. 5 - Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 2. 7. 2012, č.j. S-MHMP 799402/2012 

 
 

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 pod bodem b) až d) žádosti o informace 
s odkazem na § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, respektive § 4 písm. a) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, když má za to, že požadované informace se týkají 
osobních údajů paní Alexandry Udženiji, když osobním údajem má být dle názoru Povinného subjektu 
jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se pak považuje za 
určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 
kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 
kulturní nebo sociální identitu, (popřípadě všech těchto vyjmenovaných disciplín najednou – toto Povinný 
subjekt nijak nespecifikuje ani blíže nerozvádí). Povinný subjekt dále dovozuje, že poskytnutím 
anonymizovaného rozhodnutí by poskytnuté informace žadatel mohl stáhnout ke konkrétnímu subjektu, 
neboť to byl přímo žadatel (žalobce), kdo podal oznámení o podezření ze spáchání přestupku a osobní 
údaje paní Udženiji jsou mu tedy známé. Z tohoto důvodu pak Povinný subjekt dospěl k rozhodnutí, že nelze 
poskytnout požadované informace ani částečně (tedy například částečně anonymizované v souladu se 
zákonem).  
 



Žalovaný pak postup Povinného orgánu potvrdil a setrval na právním názoru Povinného subjektu 
ohledně nutnosti ochránit veřejného funkcionáře z titulu jeho práva na soukromí s odůvodněním, že zákon o 
ochraně osobních údajů nerozlišuje ochranu osobních údajů politicky aktivních osoba a běžných občanů. Dle 
právního názoru Žalované zasluhují jakékoli osobní údaje v nejširším možném pojetí u veřejně politicky 
aktivních občanů stejnou míru ochrany. Existenci ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR ohledně 
odlišného přístupu k politicky aktivním osobám, na kterou odkazoval Žalobce v podaném odvolání, 
(například rozsudek NS 30 Cdo 1174/2007), Žalovaný zcela pominul. Dále Žalovaný zhodnotil současnou 
právní úpravu tak, že „vyjadřuje důvěru v princip dobré správy“, kdy přestupky jsou projednávány z úřední 
povinnosti a řádně a kontrola veřejnosti tedy není potřebná. 

 

Žalobce považuje napadené rozhodnutí, stejně jako předchozí rozhodnutí za nezákonné, neboť 
v daném případě nelze dát přednost právu na ochranu soukromí. 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.  

 

Pokud jde o namítanou ochranu soukromí osoby, která byla pravomocně uznána vinnou ze spáchání 
přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, pak k takové ochraně není 
žádný důvod. Podle citovaného §8a zákona 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. Ustanovení § 4 písm. a) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, na které se Povinný subjekt odkazuje, je však pouze 
výkladovým ustanovením pro zákon o ochranně osobních údajů. Citované ustanovení nestanoví žádný 
speciální režim, dle kterého by se tyto údaje neposkytovaly, či poskytovaly nějak omezeně. 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 proti zákonu o střetu zájmu 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. 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 (informace z intimního života, 
sexuální orientace atp.) jednotlivce vykonávajícího veřejnou funkci. Naopak informace spojené se zákonnou 
povinností veřejně činné osoby týkající se střetu zájmů a jeho porušení ze strany veřejného funkcionáře 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 a to včetně kopie rozhodnutí ve 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.  
 

3. 
 

Pro účely výpočtu náhrady nákladů řízení zástupce žalobce sděluje, že není plátcem DPH. 
 
Osobou zúčastněnou na řízení je Povinný subjekt, Městská část Praha 2. 
 
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. S-MHMP 799402/2012 se zrušuje. 
 
II. Rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 2 ze dne 31. 5. 2012, č.j. MCP2/051021/2012/OSA-OPR/Jich, 

se zrušuje a věc se vrací Úřadu Městské části Praha 2  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 
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